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176. Bij veroordeeling wegens eenig in dezen Titel om
schreven misdrijf, kan de schuldige worden ontzet van de 
uitoefening van het beroep waarin hij het misdrijf begaan heeft. 

Bij veroordeeling wegens een der in de artikelen 174 en 175 
omschreven misdrijven, kan de rechter de openbaarmaking 
zijner uitspraak gelasten. 

TI TEL VIII. 

Jjfisdrijven tegen hel opmbaal' gezafl. 

177. Met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of 
geldboete van ten hoogste driehonderd gulden wordt gestraft: 

1°. hij die een ambtenaar eene gift of belofte doet met het 
oogmerk om hem te bewegen in zijne bediening, in 
strijd met zijn plicht, iets te doen of na te laten; 

2°. hij die een ambtenaar eene gift doet ten gevolge of 
naar aanleiding van hetgeen door dezen in zijne beo 
diening, in strijd met zijn plicht, is gedaan of nagelaten. 

Ontzetting van de in artikel 28 nO. 1-4 vermelde rechten 
kan worden uitgesproken. 

178. Hij die een rechter eene gift of belofte doet met het 
oogmerk om invloed te oefenen op de beslissing van eene aan 
diens oordeel onderworpen zaak, wordt gestraft met gevange
nisstraf van ten hoogste zes jaren. 

Indien die gift of belofte gedaan wordt met het oogmerk 
om eene veroordeeling in eene strafzaak te verkrijgen, wordt 
de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
negen jaren. 

Ontzetting van de in artikel 28 nO. 1-4 vermelde rechten 
kan worden uitgesproken. 

179. Hij die door geweld of bedreiging met geweld een 
ambtenaar dwingt tot het volvoeren eener ambtsverrichting 
of het nalaten eener rechtmatige ambtsverrichting, wordt ge
straft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren. 

180. Hij die zich met geweld of bedreiging met geweld ver
zet tegen een ambtenaar werkzaam in de rechtmatige uit
oeféning zijner bediening, of tegen personen die hem daarbij 
krachtens wettelijke verplichting of op zijn verzoek bijstand 
verleen en , wordt, als sch uldig aan wederspannigheid, gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van 
ten hoogste driehonderd gulden. 

181. De dwang en de wederspannigheid in de artikelen 179 
en 180 omschreven worden gestraft: 

AFWIJKINGEN G. O. 443 
EN VAN WETBOEK 188l. 

(Zie ook artt. 179, 3e lid en 
180, 3e lid van het O. Sic.) 

I D plaats van tJ,,'ie .faren, ston!1 
iu G. 0.: »twee jaren" . 
(Op advies-Borgesiusdoor de. 

Reg. veranderd j dl. IJ bI 
169.) 
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met gevangenisstraf van !/Oogstens drie jaren, indien het geweld 
of de daarmede gepaal'd gaande feitelijkheden eenig Iigchamelijk 
leed ten gevolge hebben; 

met gevangenisstraf van hoogste'ls zeven jaren en zes maantlen, 
indien zij zwaar Iigchamelijk letsel ten gevolge hebben; 

met gevangenisstraf van min,.lms negen maanden en I/oogstells twaalf 
jaren, indien zij den dood ten gevolge hebben, 

WIJZIGINGEN 0, R, 0, 

ten hoogste 

ten hoogste 

van ten hoogste 

198, De dwang en de wederspannigheid in de artikelen 195 en 196, al'likelen 193 en 
196 omschreven, dool' twee of meel' personen met vel'eenigde ki'ach- 194 
ten gepleegd, worden gestraft met gevangenisstraf van !/oogstens zes ofgaan, 
jaren, 

ten hoogste 

De schuldige wordt gestraft: 
met gevangenisstraf van' hoogstens zeven jaren en zes maanden, 

indien het dool' hem gepleegde geweld of de daarbij dool' hem ge-
pleegde feitelijkheden eenig ligchamelijk leed ten gevolge hebben; 

met gevangenisstl"af van minsteIls negen maanden en hoogstens twaalf 
jaren, indien zij zwaai' ligchamelijk letsel ten gevolge hebben; 

met gevangenisstJ"af van minstens één en hOOgstfns vijftien jaren, 
indien zij den dood ten gevolge hebben, 

199, Poging tot wederspannigheid is niet stJ"afbaar, 

lelt hoogste 

van ten hoogste 

van teil hoogste 

197, 

200, Met ambtenaren worden ten aanzien del' artikelm 195- 198, artikelen 193-
199 gelijk gesteld de bestuurders benevens de beëedigtle beambten 197 
en bedienden van spoorwegdiensten, 

201. Hij die weigert te voldoelt aan eene vordering, krachtens 
wettelijk voorschrift geuaan dool' een ambtenaar met de uitoefening 
van eenig toezigt belast, of die eenige handeling dool' dien ambte
naar onrlel'llomen tel' uitvoering van eenig wettelijk vool'sc1mfl op

zetteliik oPlet, belemmert of verijdelt, wordt gestraft met gevangenis
straf van hoogslens drie maanden of geldboete van hoogstens zes 
honderd gulden, 

Indien de schuldige bimu!1t de taatste twee jaren wfgens !/etzdfde mis

drijf is veroordeeld, kunnen de stralIen met een derde wOl'den 
verhoogd, 

202, Hij die schoolonderwijs geeft in een lokaal, wetende dat 
het dool' het bevoegd gezag verklaard is schadelijk te wezen voor 
de gezondheid of van onvoldoende ruimte, wordt gestl"aft met geld
boete van hoogstens drie honderd gulden, 

Indien de schuldige binnen de laatste twee jaren wegens het
zelfde misdrijf is veroordeeld, wordt gevangenisstraf van hoogsten~ 
Mne maand of geldboete van hoogstens drie hondel'd gulden op
gelegd, 

199, opzettelijk niel voldoet 

belet 

die opzetteliik eenige 

schl'Ïft 

len !lOogsle ten hoogste zes 
honderd gulden, 

Jlet den in het vorig lid 
bedoeldm ambtenaar wordt ge
lijk gesteld ieder die duurzaam 
of tijdeliJk met eenige openbare 
dienst is belast, 

Indien tijdenr het plegen 
van !tet misdrijf ?log gem 
twee jaren zi,jn vertoopen, 
sedert de schuldige wegenll het
zelfde misdrijf onherroepelijk is 

Vervallen. 
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1°. met gevangeniRstraf van ten hoogste vier jaren, indien 
het misdrijf of de daarmede gepaard gaande feitelijk
heden eenig lichamelijk letsel ten gevolge hebben; 

20. met gevangenisstraf van ten hoogste zeven jaren en zes 
maanden, indien zij zwaar lichamelijk letsel ten gevolge 
hebben; 

30. met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren , indien 
?ij den dood ten gevolge hebben. 

18 2 . De dwang en de wederspannigheid in de artikelen 179 
en 180 omschreven, door twee of meer personen met vereenigde 
krachten gepleegd, worden gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste zes jaren. 

De schuldige wordt gestraft: 
1°. met gevangenisstraf van ten hoogste zeven jaren en zes 

maanden, indien het door hem gepleegde misdrijf of 
de daarbij door hem gepleegde feitelijkheden eenig licha
melijk letsel ten gevolge hebben; 

20. met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren, indien 
zij zwaar lichamelijk letsel ten gevolge hebben; 

30. met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren, in
dien zij den dood ten gevolge hebben. 

18 3. Met ambtenaren worden ten aanzien der artikelen 
179-182 gelijkgesteld de bestuurders benevens de beëedigde 
beambten en bedienden van spoorwegdiensten. 

184 . Hij die opzettelijk niet voldoet aan een bevel of eene 
vordering, krachtens wettelijk voorschrift gedaan door een 
ambtenaar met de uitoefening van eenig toezicht belast of 
door een ambtenaar belast met of bevoegd verklaard tot het 
opsporen of onderzoeken van strafbare feiten, alsmede hij die 
opzettelijk eenige handeling, door een dier ambtenaren onder
nomen ter uitvoering van eenig wettelijk voorschrift, belet, 
belemmert of verijdelt, wordt gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste zes
honderd gulde~l. 

Met den in het eerste gedeelte van het vorige lid bedoelden 
ambtenaar wordt gelijkgesteld ieder die, krachtens wettelijk 
voorschrift, voortdurend of t ijdelijk met eenigen openbaren 
dienst is belast. 

Indien tijdens het plegen van het misdrijf nog geen twee 
jaren zijn verloop en , sedert eene vroegere veroordeeling van 
den schuldige wegens gelijk misdrijf onherroepelijk is gewor· 
den, kunnen de straffen met een derde worden verhoogd. 

.u'WJJKINGEN G. O. 445 
EN VAN WETBOEK 188l. 
Onder 1°. stond in G. O. »drie 

jaren", in plaals van: vier 
;"aren. 
(Door de Reg. gewijzigd; dl. 

11 bI. 174.) 

[Zie ook arl. 210 vau heL 
O. Stc.] 

Zie bij hCL 2c lid van nrl. 113. 
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203. Hij die in de gevallen waarin de wet de toelating vall de 
ambtenaren der politie bij eene vergadering, of het uiteengaan 
eener vergadering gebiedt, opzettelijk aan de daartoe gedane vor
dering niet voldoet, wordt gestJ'lIft met hecltfenis van hoog .• lrlls twee 
weken of geldboete van hOO.flslms honderd twintig gulden. 

204. IIij die op eene teregtzitting of ter plaatse waal' eeH amb
tenaal' in het openbaar in de I'egtmatige uitoefening zijner bediening 
werkzaam is, opschudding verool'zaakt en na bekomen bevel zich 
niet vel'wijdert, wOI'd t gestl'aft met gevangenisstraf van IlOog .• tells 

twee weken of geldboete van hoogstens honderd twintig gulden . 

205. !lij die bij gelegenheid van een volksoploop zich Hiet on
middelijk verwijdel't na het derde dool' of van wege het bevoegd 
gezag gegeven bevel, wordt, a ls schuldig aan deelneming aan zamen
scho ling, gestI'aft met hecillmis van hoogsleIIs twee weken of geldboete 
van hoogstens hondCl'd twintig gu lden. 

WIJZIGINGEN O. R. O. 

200. 

gevtl1lgcnisslrnf tnt IlOogste 

ten IlOogste 

201. 

ten liOogste 

ten lwogste 

202. die opzetteliJk bij' 

geva"genisstraf valt t~" hoogste 
ten llOogste 

206. Hij die bekendmakingen, van wege het bevoegd gezag in 203. 
het openbaar aanges lagen, afscheurt, onleesbaal' maakt of bescha-
digt. met het oogmel'k om de kennisneming daarvan te beletten 
of t.e bemoeijelijken, WO I'ot gestl'aft met gevangenisstl'af van IlOag-

stem t!éne maand of geldboete van hoogsten .• drie honderd glliden, sic eene 
tC1I IlOOg

ten hoogste 

207. Hij die tijdens of na eenig ongeval opzettelijk handelingen 204. 
verl'Îgt waardoor een bevel, te dier zflke door II.et bevoegd gezog kracltte1ls zake k"aclilens 

wettelijk vool'schrift gegeven, wordt verijd eld, wOI'dt gestI'aft met 
gevangenisstraf van IlOagstms éélle maand of geld boete van hoogsicIIs ten Iwogste eene te1~ hoogste 
drie honderd gulden. 

208. Hij die de doodschouw van een lijk opzettelijk belet I bc
lemmel't of verijdelt I of die de afgifte van een lijk weigert aan het 
openbaar gezag in de gevallen waarin het bevoegd is haal' te VOI'- Vervallen. 
deren I wordt gestl'llft met gevangenisstl'llf van hoogstens ééne maand 
of geldboete van hoogstens drie honderd gulden. 

209. Hij die ,'an een strofbaar feit, wetende dat het niet gppleegd 

is I aangifte of k lachte doet I word t gestl'llft met gevangenisstI'lIf 
van hoogstens één jaar. 

210. Hij die weigert te voldom aan em vordel'ing I krachtens wet
telijk voorschrift gedaan dool' een ambtenaar belast met of bevoegd 
verklaal'd tot het opspOl'en of ondel'zoeken van stl'llfbare fei ten I of 
die ee1lige handeling, dool' dien ambtenaar ondernomen tel' uitvoe
ring van eenig wettelijk voorschrift, opzetteliile beid I belemmert of 
verijdelt I wOI'dt gestl'llft met gevangellisstJ'lIf van hoogatms drie 
maanden of geldboete van llOOf/stens zes honderd gulden. 

211. Hij die, in strijd met de bevelen door het bevoegd gezag 
gegeven, bij vel'volging van eenig stl'llfbaar feit op heeter daad I 

ziel, van de plaats waal' het feit gepleegd is verwijdert I wordt ge
straft met gevangenisstJ'lIf van hoogstC1M twee weken of geldboete 
van lwogstelM honderd twintig gulden. 

205. die opzettelijk Vat~ 

eC1' niet gepleegd feit aan 

tC1' Iwogste een 

206. opzettelijk "ie/vol
doet aan eene 

(Zie art. 184 van het Wetboek.) 
die opzet/el;,;k eenigc 

schrift, belet, 

tm hoogste 
ten lwogste 

207. die opzettelijle , i1. 

daad 
ontdekt, ziel. 

ten I,oogsle 

ten /wof/ste 



Of ... .., .. 

Tekst van het Wetboek. 

185. Hij die bij eene terechtzitting of ter plaatse waar een 
ambtenaar in het openbaar in de rechtmatige uitoefening zijner 
bediening werkzaam is, opschudding veroorzaakt en na het 
door of vanwege het bevoegd gezag gegeven bevel zich niet 
verwijdert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
twee weken of geldboete van ten hoogste honderd twintig 
gulden. 

186. Hij die opzettelijk bij gelegenheid van een volksoploop 
zich niet onmiddellijk verwijdert na het derde door of vanwege 
het bevoegd gezag gegeven bevel, wordt, als schuldig aan 
deelneming aan samenscholing, gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste 
zeshonderd gulden. 

187. Hij die eene bekendmaking, vanwege het bevoegd ge
zag in het openbaar gedaan, wederrechtelijk afscheurt, on
leesbaar maakt of beschadigt, met het oogmerk om de kennis
neming daarvan te beletten of te bemoeilijken, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste eene maand of geldboete 
van ten hoogste driehonderd gulden. 

188. Hij die aangifte of klachte doet dat een strafbaar feit 
gepleegd is, wetende dat het niet gepleegd is, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar. 

HWIJKINGEN G. O. 447 
EN VAN WETBOEK 1881. 

In plaats van: na l/.et door (tot 
en met) gegeven, stond in 
G. O. alleen: . na bekomen". 
(Op advies-lIIeinesz door de 
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212. Met gevangenisstraf van hoogsteus zes maanden of geldboete 
van hoogstens drie honderd gulden wordt gestraft : 

1°. hij die iemand die schuldig is aan of vervolgd wordt tel' zake 
van eenig misdrijf. desbewust verbergt of Ilem opzpUelijk behulp

zaam is in het ontkomen aan de nasporing van of aanhouding 
dool' de ambtenal'en der justitie of politie; 

2°. hij die nadat eenig misdl'Îjf is gepleegd, met het oogmerk 
om het te bedekken of de naspOl'ing of vervolging te beletten 
of te bemoeijelijken, voorwerpen waarop of waarmede het 
misdrijf gepleegd is of andere sporen van het misdrijf ver
nietigt, wegmaakt, verbergt of aan het onderzoek van de 
ambtenaren der justitie of politie onttrekt. 

213. Hij die een lijk begraaft, verbergt, wegvoert of wegmaakt, 
met het oogmerk om het aan eene geregtelijke schouwing te ont
tl'ekken, of die zoodanige schou wing op andere wijze opzettelijk belet, 

belemmert of verijdelt, wordt gestraft met gevangenisstraf van 
Iwogstf!?lS zes maanden of geldboete van hoogstens drie honderd gulden. 

214. De bepalingen van de artikelen 212 en 213 zijn niet van 
toepassing op hem die de daarin vermelde handelingen vel'1'igt ten 
einde gevaar van vel'volging te ontgaan of af te wenden van een 
ander bij wiens vervolging Ilij zicll, op grond van 1"4welijk of van bLoed- of 

aanverwantsclwp, nal/ ket uj[rggen 1ih1t gctui!/mÎs zou ku1tnett verschoonen. 

215. Hij die iemand, op openbaar gezag of krachtens regterlijke 
uitspraak of beschikking van de vrijheid beroofd. opzet/eLijk beprijdt 

0/ hem bY zifne zelfbevr~iding opzettrlii k bdtUlpzaam is, wOl'd t gestraft 
met gevangenisstraf van hoogstens twee jaren. 

Deze bepaling is niet van toepassing op de bloedverwanten of 
aangehuwden in de regte linie, den echtgenoot en de bl·oeder .• en zu,..ter •• 

of behuwdbroeders en behuwdzusters van den bevrijde. 

216. Hij die als getuige, als deskundige of als tolk voor het be
voegd gezag verschenen, weigert of, zoo de zaak is uitgesteld, 
weigerachtig blijft te voldoen aan eenige wettelijke verpligting die 
hij als zoodanig te vervullen heeft, wOI'dt gestraft: 

in strafzaken met gevangenisstraf van hoog .• tens negp?! maanden; 
in andere zaken met gevangenisstraf van Iwogstens zes maanden. 

WIJZIGINGEN O. R. O. 

208. lelt Iwogste 

tett I,oogste 

die opzettelifk iemand 

drijf, verbergt of hem b"I"'lp 

209. 

die opzettelijk zoo wijze belet, 

ten Iwogstl! ten !toogste 

210. al'tikeûm 208 en 209 

(Zie art. 189 van het Wetboek.) 
em 

zijner bloedverwant", 0/ aange
huwdelt in de regte linie of in 
den tweeden of derden graad 
der zijdlinie 0/ vm. zijn ecl,l
genoot of gewezen ecltlgenoot. 

211. die opzettelijk iemand, 

roofd. bevrYdt 

of bij zijne zelfbevrijding beltulp 

tel! !wogate 

I iaie of in del. twee
den graad der zijdlinie of op 
den echtgenoot van 

212. 

IPlt hoogste zes 
tett Iwogste vier 

217. Hij die, met het oogmerk om zich aan eenige in artikel 213. artikel 

216 bedoelde verpligting te onttrekken) een niet bestaand feit voor- 212 
wendt, wordt gestraft: 
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189. Met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of 
geldboete van ten hoogste driehonderd gulden wordt gestraft: 

10. hij die opzettelijk iemand die schuldig is aan of ver
volgd wordt ter zake van eenig misdrijf, verbergt of hem 
behulpzaam is in het ontkomen aan de nasporing van 
of aanhouding door de ambtenaren der justitie of politie; 

20. hij die nadat eenig misdrijf is gepleegd, met het oog
merk om het te bedekken of de nasporing of vervolging 
te beletten of te bemoeilijken, voorwerpen waarop of 
waarmede het misdrijf gepleegd is of andere sporen van 
het misdrijf vernietigt, wegmaakt, verbergt of aan het 
onderzoek van de ambtenaren der justitie of politie 
onttrekt. 

Deze bepalingen zijn niet van toepassing op hem die de 
daarin vermelde handelingen verricht ten einde gevaar van 
vervolging te ontgaan of af te wenden van een zijner bloed
verwanten of aangehuwden in de rechte linie of in den twee
den of derden graad der zijlinie of van zijn echtgenoot of ge
wezen echtgenoot. 

1 90. Hij die opzettelijk eene gerechtelijke lijkschouwing 
belet, belemmert of verijdelt, wordt gestraft met gevangenis
straf van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste 
driehonderd gulden. 

191. Hij die opzettelijk iemand, op openbaar gezag of krach
teus rechterlijke uitspraak of beschikking van de vrijheid be
roofd, bevrijdt of bij zijne zelfbevrijding behulpzaam is, wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren. 

192. Hij die, wettelijk als getuige, als deskundige of als 
tolk opgeroepen, opzettelij k niet voldoet aan eenige wettelijke 
verplichting die hij als zoodanig te vervullen heeft, wordt 
gestraft: 

1°. in strafzaken met gevangenisstraf van ten hoogste zes 
maanden; 

2°. in andere zaken met gevangenisstraf van ten hoogste 
vier maanden. 

Aj<'WIJKINGEN G. O. 44D 
EN VAN WETBOEK 1881. 

[Zie art. 214 van het O. StC.] 
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in strafzaken met gevangenisstraf van llOog8ten3 negen maanden; tcn hoogste zes 

in andere zaken met gevangenisstraf van hoogsten3 zes maanden, len hoogste 'Vier 

218. Hij die niet voldoet aan een wettig bevel tot overlegging 214. 
van een stnk h:ltwelk beweerd wordt valsch of vervalscht te zijn, 
of hetwelk dienen moet ter vergelijking met een ander waarvan 
de valschheid of verval sc hing beweel'd, of de echtheid ontkend of 
niet erkend wordt, word t gestraft: 

in strafzaken met gevangenisstraf van 1100gst""S negen maanden; ten IlOogste 

in andere 7aken met gevangenisstraf van 1lOogstens zes maanden, ten IlOogste 

219. Hij die, in staat van faillissement of van kennelijk onver- 215. 
mogen verklaard of als bestuurdel' eener in staat van faillissement ver-
klaal'de naamlooze vennootscMp, in de gevallen waal'in hij tot het geven scMp of coöperatieve VPr-

van inlichting is verpligt, hetzij zondel' geldige l'eden opzettelijk eeniging, in 

wegblijft, hetzij weigert de vel"eischte inlichtingen te geven of ze 
oVCl'eenkomstig de wet te beëedigen, hetzij opzettelijk vCl'keerde 
inlichtingen geeft, WQl'dt gestraft met gevangenisstraf van hoogstens tcn Ilo?(jSte 
~jM~ _ 

220. IIij die een l"egt waarvan hij bij regtel"lijke uitspraak is 
ontzet, uitoefent, wordt gestraft met gevangenisstraf van hoogstens 

zes maanden of geldboete van llOogstfns zes hondm'd gulden, 

221. Met gevangenisstraf van hoog3tens dl'ie maanden of geld
boete van hoogstens drie honderd gu Iden wordt gestraft: 

1°, hij die on!lerscheidingsteekenen draagt of daden vel'l'igt waar
van hij weet dat zij behooren tot een ambt dat hij niet 
bekleedt; 

2°, hij die, in zijn ambt gesckor3t, eenige tot dat ambt behoorende 
daad yerrigt, 

222. Een vreemdeling die in strijd met 's Konings last of 's reg
ters bevel, tel' uitvoering van de wet gegeven, binnen het rijk in 
Europa terugkeel't, wordt gestraft met gevangenisstraf van hoogstens 
drie maanden, 

223. Hij tiie opzettelijk eenig goed aan het krachtens de wet 
daarop gelegd beslag of aan eene geregtelijke sequestratie onttrekt 
of, van die onttl'ekking kennis dJ'agende, verbergt, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van hOO(I81en3 twee jaren, 

De bewaarder die zicl, aan liet feit scku1dig maakt of lipt 00g17like1/d 

toelaat, wordt gestraft met gevangenisstJ'af van hoogsten., drie jaren, 
Indien het feit uoor of ten gevolge van onachtzaamheid des be

waarders gepleegd is, wordt deze gestraft met hechtenis van hoogstens 

eene maand of geldboete van hoogstens honderd twintig gulden, 

216, 

217. 
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Tekst van het Wetboek. 

193. Hij die opzettelijk niet voldoet aan een wettig bevel 
tot overlegging van een stuk hetwelk beweerd wordt valsch 
of vervalscht te zijn, of hetwelk dienen moet ter vergelijking 
met een ander waarvan de valschheid of vervalsching beweerd, 
of de echtheid ontkend of niet erkend wordt, wordt gestraft: 

1°. in strafzaken met gevangenisstraf van ten hoogste zes 
maanden; 

20. in andere zaken met gevangenisstraf van ten hoogste 
vier maanden. 

194. Hij die, in staat van faillissement of van kenlijk on
vermogen verklaard of als bestuurder of commissaris eener 
in staat van faillissement verklaarde naamlooze vennootschap 
of coöperatieve vereeniging , wettelijk opgeroepen tot het geven 
van inlichtingen, hetzij zonder geldige reden opzettelijk weg
blijft, hetzij weigert de vereischte inlichtingen te geven of ze 
overeenkomstig de wet te beëedigen, hetzij opzettelijk ver
keerde inlichtingen geeft, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste een jaar. 

195. Hij die een recht uitoefent, wetende dat hij daarvan 
bij reC"hterlijke uitspraak is ontzet, wordt gestraft met gevan
genisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten 
hoogste zeshonderd gulden. 

196. Hij die opzettelijk onderscheidingsteekenen draagt of 
eene daad verricht behoorende tot een ambt dat hij niet bekleedt 
of waarin hij geschorst is, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste drie maanden of geldboete "an ten hoogste 
driehonderd gulden. 

197. Een vreemdeling die in strijd met 's Konings last of 
's rechters bevel, ter uitvoering van de wet gegeven, binnen 
het rijk in Europa terugkeert, wordt gestraft met gevangenis
straf van ten hoogste drie maanden. 

198. Hij die opzettelijk eenig goed aan het krachtens de 
wet daarop gelegd beslag of aan eene gerechtelijke sequestratie 
onttrekt of, wetende dat het daaraan onttrokken is, het ver
bergt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
drie jaren. 

Met dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk eenig 
krachtens de wet in beslag genomen goed vernielt, beschadigt 
of onbruikbaar maakt. 

De bewaarder die opzettelijk een dezer feiten pleegt of toe
laat, of den dader als medeplichtige ter zijde staat, wordt ge
straft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren. 

Indien een dezer feiten ten gevolge van onachtzaamheid des 
bewaarders gepleegd is, wordt deze gestraft met hechtenis 
van ten hoogste eene maand of geldboete van ten hoogote 
honderd twintig gulden. 

AFWIJKINGEN G. O. 451 
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[Zie ook III"L. 382 van hel 
O. Stc.] 



452 ONTWEltP DElt STAATSCOMMISSIE, 

224, Hij die zef/els waarmede voorwerpen dooI' of van wege het 
bevoegd gezag vel"legeld zijn, o)JZettetijk veJ'breekt, opheft of bescha
digt, of de dOOI' zoodanig zegel bewerkte afsluiting op andere wijze 

opzettelijk verijdelt, worrlt gestraft met gevangenisstraf van hoo,r/stl:JlS 
twee jaren, 

De bewaardel' dip zich aalt lift feit sc1/Uldig maakt of liet. ooglilikend 

toelaat., wordt gestraft met gevangenisstraf "an hoof/stms drie jaren. 
Indien het feit dool' of ten gevolge van onachtzaamheid des be

waarders gepleef/d is, wordt deze gestl-aft met hechtenis van hOOf/stens 

eene maand of geldboete van hoof/slens honderd twintig gulden. 

225, Hij die zaken, bestemd om voor de bevoegde magt tot over
tuiging of bewijs te dienen, akten, bescheiden of registet'S die duur
zaam of tijdelijk op openbaar gezag bewaard worden, of dip liptzij 

aan een ambtenaar, hetzij aan een ander in het belang del' open
bal'e dienst zijn t el' hand gesteld, opzettelijk vernietigt, wegmaakt 
of onbruikbaal' maakt, wordt gestmft met gevangenisstl-af van 
/lOof/stens drie jaren. 

226, Hij die brieven of andere stukken, op een postkantooI' be
zorgd of in eene postbus gestoken, opzettelijk aan hunne bestem
ming onttrekt, opent of beschadigt, wordt gestJ-aft met gevangenis
stl-af van lwo.f/stens één jaar. 

227, Indien de schu Idige aan een del' in de artikelen 223-226 
omschreven misdrijven, zich den toegang tot de plaats van het 
misdrijf verschaft of het goed ondel' zijn bereik brengt dool' middel 
van braak, inklimming, ondergl'aving, het bezigen van valsche 
sleutels of andere tot opening van de plaats waat' of het vool'wel'p 
waarin zich het goed bevindt, niet bestemrle werktuigen, een valsche 
ord er of een valsch kostuum, kan de stt-af met hoogstens één jaar 
gevangenisstraf worden verhoogd. 

228, Hij die dpsertie van een krijgsman in dienst van het rijk, 

opzettelijk "itlokt dool' een der in artikel 58 nO. 2 vermelde middelen 
of opzettelijk bevordert op eenige in artikel 59 vCl'melde wijze, wordt 
gestL-aft : 

indien het feit in tijd van vrede is gepleegd, met gevangenisstraf 
van hoog81ens zes maanden; 

indien het feit in tijd van oorlog is gepleegd , met gevangenis
straf van hoogstens twee jaren. 

229, Hij die fpilelijke insubordinatie van een kl'ijgsman, in dienst 
van het r .. ïk, o}Jzettrlijk uitlokt doOI' een del' in artiIN,t 59 nO. 2 ver
melde middelen of opzetleliik bevordert op eenige in arti~el 59 ver
melde wijze, wordt gestI-aft met gevangenisstraf van hoogstens twee 
jaren. 

WIJZIGINGEN 0 , R, 0, 
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199. Hij die opzettelijk zegels waarmerle voorwerpen door 
of vanwege het bevoegd openbaar gezag verzegeld zijn, ver
breekt, opheft of beschadigt, of de door zoodanig zegel be
werkte afsluiting op andere wijze verijdelt, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren. 

De bewaarder die opzettelijk het feit pleegt of toelaat, of 
den dader als medepl ichtige ter zijde staat, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren. 

Indien het. feit ten gevolge van onachtzaamheid des be
waarders gepleegd is, wordt deze gestraft met hechtenis van 
ten hoogste eene maand of gelrlboete van ten hoogste honderd 
twintig gulden. 

200. Hij die opzettelijk zaken, bestemd om voor de be
voegde macht tot overtuiging of bewijs te dienen, akten, be
scheiden of registers die voortdurend of tijdelijk op openbaar 
gezag bewaard worden, of hetzij aan een ambtenaar, hetzij 
aan een ander in het belang van den openbaren dienst zijn 
ter hand gesteld, vernielt, beschadigt, on bruikbaar maakt of 
wegmaakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
drie jaren. 

20 1. Hij die opzettelijk brieven of andere stukken, aan een 
post- of telegraafkantoor bezorgd of in eene postbus gestoken, 
aan hunne bestemming onttrekt, opent of beschadigt, wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar. 

20 2 . Indien de schuldige aan een der in de artikelen 198-
201 omschreven misdrijven zich den toegang tot de plaats van 
het misdrijf verschaft of het goed onder zijn bereik brengt 
door middel van braak, verbreking of inklimming , van valsche 
sleutels, van een valsche order of een valsch kostuum, kan de 
straf met ten hoogste een jaar gevangenisstraf worden verhoogd. 

203. Hij die, in tijd van vrede, opzettelijk desertie van een 
krijgsman, in dienst van het rijk, uitlokt door een del' in 
artikel 47 nO. 2 vermelde middelen, of bevordert op eenige in 
artikel 48 vermelde wijze, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste zes maanden. 

204 . Hij die, in tijd van vrede, opzettelijk oproer of muiterij 
van krijgslieden, in dienst van het rijk, uitlokt door een der 
in artikel 47 nO. 2 vermelde middelen, of bevordert op eenige 
in artikel 48 vermelde wijze, wordt gestraft met gevangenis
straf van ten hoogste zes jaren. 

205. Hij die, zonder toestemming des Konings, iemand voor 
vreemden krijgsdienst aanwerft, wordt gestraft met gevange
nisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van ten hoogste 
drie duizend guldrn. 

APWIJKINGEN G. O. 453 
EN VAN WETBOEK 1881. 

Het woord opzeUeli,jk stond in 
G. O. tusschen »gestoken" 
en »aan". 
(Door de Reg. verplaatst op 

advies-v. rI. ln"./o ,. dl. If 
bI. 212.) 

In plaats van: zonder toestem
ming des Konings, stoml 
io G. 0 .: bzooder vedof 
der regeeriog". 
(Op advies-Roël/door de Reg. 

gewijzigd; dl. TI bI. 218.) 



454 ONTWERP DER STAATSCOM:r.nSSIE, 

231. Met gevangenisstraf van lwogstens twee ja.'en WQl'tlt gestraft: 
1°, hij die zich opzettelijk door vel'minking voor de dienst bij de 

militie of bij de schutte,'ij ongeschikt maakt of doet maken; 
2°, hij die een ander op diens verzoek opzettelijk voo.' die dienst 

ongeschikt maakt, 
Indien in het laatste geval de verminking den dood ten gevolge 

heeft, wordt gevangenisstt'af van hoogstens zes jal'en opgelegrl, 

232, Hij die weigert of opzettelijk nalaat te voldoen aan eene 
vordering hem krachtens de wet betl'effende de inkwartiering van 
krijgsvolk gedaan, of die de voldoening aan die vordering opzettelijk 
verhindert of belemmert, WQl'dt gestraft met geldboete van hoogstens 
negentig gulden, 

233. Hij die het gebruik der openbare wegen of andere middelen 
van gemeenschap of van de daartoe behoorende werken aan het 
krijgsvolk of de militaire transpOl'ten weigert of dat gebruik op
zettelijk verhindert of belemmert, wordt gestraft met geldboete mn 
hoogstens negentig gulden, 

In tijd van oOI'log en onder onvermijdelijke en dringende omstan
digheden worden niet openbal'e wegen met openbare gelijk gesteld, 

234. De belastingschuldige die, in stl'ijd met zijne wettelijke 
verpligting, weigert een ingelegerd krijgsman huisvesting, nacht
leger of eene plaats aan den gemeen en haard te geven, wordt ge
straft met geldboete van hoogstens negentig gulden, 

T IT E L IX, 

Jlfeineed, 

235. Hij die in de gevallen waarin de wet eene vel'klaring onder 
eede vordel't of daaraan regtsgevolgen vet'bindt, mondeling ofsch1'Ïf
telijk, persoonlijk of dool' een bijzonder daartoe gemagtigde, opzet
telijk eene valsche vel'klaring onder eede aflegt, wordt gestmft met 
gevangenisstt'af van hoogstens zes jaren. 

Indien de valsche verklal'ing onder eede is afgelegd in eene stt'af
zaak ten nadeele van den beklaagde ofvm'dachte, wordt de schuldige 
gestraft met gevangenisstraf van hoogstens negen jal'en, 

Met den eed staat gelijk de belofte of bevestiging die krachtens dp 
wet in plaats van den eed geldt, 

Ontzetting van de in artikel 37 nO, 1-4 vermelde regten kan 
worden uitgesproken, 

236. Niet stl'afbaar is: 
1°, hij die bij eene verklaring onder eede eenig feit l'et"l.wijgt 

waarvan de mededeeling hem aan strafvervolging kan bloot
stellen; 

2°. de getuige die eene valsche verklal'ing onder eede aflegt 
zonder vooraf opmerkzaam te zijn gemaakt op zijne bevoegd
heid om zich op gl'ond van huwelijk of van bloed- of aan
verwantschap van het afleggen van getuigenis te verschoonen, 
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206. Met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren wordt I 
gestraft: 

1°. hij die zich opzettelijk voor den dienst bij de militie 
of bij de schutterij ongeschikt maakt of laat maken; 

2°. hij die een ander op diens verzoek opzettelijk voor dien 
dienst ongeschikt maakt. 

Indien in het laatste geval het feit den dood ten gevolge 
heeft, wordt gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren opgelegd. 

TITEL IX. 

Jtleineed. 

207. Hij die in de gevallen waarin een wettelijk voorschrift 
eene verklaring onder eede vordert of daaraan rechtsgevolgen 
verbindt, mondeling of schriftelijk, persoonlijk of door een bij
zonder daartoe gemachtigde, opzettelijk eene valsche verklaring 
onder eede aflegt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste zes jaren. 

Indien de valsche verklaring onder eede is afgelegd in 
eene strafzaak ten nadeele van den beklaagde of verdachte, 
wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
negen jaren. 

Met den eed staat gelijk de belofte of bevestiging die krach
tens de wet voor den eed in de plaats treedt. 

Ontzetting van de in artikel 28 nO. 1-4 vermelde rechten 
kan worden uitgesproken. 

AFWIJKINGEN G. O. 455 
EN VAN WETJlOEK 1881. 
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456 ONTWERP DElt STAATSCOMMISSIE, 

TITEL X, 

Aluntmisd,';jven, 

237, Hij die muntspeciën of muntpapier namaakt of vel'valscht, 
met het oogmerk om die muntspeciën of dat muntpapier als echt 
en onvervalscht uit te geven of te doen uitgeven, wordt, als schul
dig aan valsche munt, gestraft met gevangenisstraf van hoogste1ls 
zes jaren. 

238, Hij die als echte en onvervalschte muntspeciën of munt
papier uitgeeft muntspeciën of muutpapier waarvan de valschheid 
of vel'valsching hem bekend is: of deze, met het oogmerk om ze 
als echt en onvervalscht uit te geven of te doen uitgeven, in VOOl'
raad heeft of binnen het rijk in Europa invoert, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van hoogstens zes jaren, 

239, Hij die muntspeciën in waarde vermindert, met het oog
merk om ze aldus in waarde verminderd uit te geven of te doen 
uitgeven, wordt, als schuldig aan muntschennis, gestraft met ge
vangenisstraf van hoogstens vijf jaren. 

240, Hij die als ongeschonden muntspeciën uitgeeft muntspeciën 
waarvan de schennis hem bekend is, of deze, met het oogmerk om 
ze als ongeschonden uit te geven of te doen uitgeven, in voorraad 
heeft of binnen het rijk in Europa invoert, wordt gestraft met ge
vangenisstl'af van hoogstens vijf jaren. 

241. Hij die valsche, vervalschte of geschonden muntspeciën of 
valsch of vervalscht muntpapier , VOOl' echt, onvel'valscht en onge
schonden ontvangen, weder uitgeeft nadat de valschheid, vel"valsching 
of schennis hem is bekend gewol"den, wordt gestraft met gevange
nisstraf van llOof/stens dl'ie maanden of geldboete van hoof/stens drie 
honderd gulden. 

242. Indien een del' in de artikelen 237-241 omschreven mis
drijven, ten opzigte van rijksmuntspeciën of rijksmuntpapiel' wordt 
gepleegd, kan de straf met een del'de worden verhoogd. 

243. Hij die stofTen of werktuigen voorhanden heeft waarvan 
hij weet dat zij bestemd zijn tot het plegen van een muntmisdrijf, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van hoof/stens zes maanden of 
geldboete van hoogstens drie hondel'd gulden. 

244. Bij veroordeeling ter zake van een del' in de al'tikelPn 237-240 
omschreven misdrijven, kan ontzetting van de in aI'W'el 37 nO, 1-4 
vel'melde l"egten worden uitgesproken. 

WIJZIGINGEN O. R. O. 
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Tl TEL X. 

1I1untmisdrijven. 

208. Hij die muntspeciën of muntpapier namaakt of ver
valscht, met het oogmerk om die muntspeciën of dat munt
papier als echt en onvervalscht uit te geven ofte doen uitgeven, 
wordt, als schuldig aan valsche munt, gestraft met gevange
nisstraf van ten hoogste negen jaren. 

209. Hij die opzettelijk als echte en onvervalschte munt
speciën of muntpapier uitgeeft muntspeciën of muntpapier 
waarvan de valschheid of vervalsching hem, toen hij ze ont
ving, bekend was, of deze, met het oogmerk om ze als echt 
en onvervalscht uit te geven of te doen uitgeven, in voorraad 
heeft of binnen het rijk in Europa invoert, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren. 

210. Hij die muntspeciën in waarde vermindert, met het 
oogmerk om ze aldus in waarde verminderd uit te geven of 
te doen uitgeven, wordt, als schuldig aan muntschennis, ge
straft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren. 

211. Hij die opzettelijk als ongeschonden mun~speciën uit
geeft muntspeciën waarvan de schennis hem, toen hij ze ont
ving, bekend was, of deze, met het oogmerk om ze als onge
schonden uit te geven of te doen uitgeven, in voorraad heeft 
of binnen het rijk in Europa invoert, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren. 

212. Indien een der in de artikelen 208-211 omschreven 

AFWIJKIl\GEN G. O. 457 
EN VAN WETBOEK 1881. 

misdrijven ten opzichte van buitenlandsche muntspeciën of [Zie art. 242 vnn het O. Stc.] 
buitenlandsch muntpapier wordt gepleegd, wordt het maximum 
der gevangenisstraf met twee jaren verminderd. 

213. Hij die opzettelijk valsche, vervalschte of geschonden 
muntspeciën of valsch of vervalscht muntpapier weder uit-
geeft nadat de valscbheid, ver\'alscbing of schennis hem is [Zie nrt. 2H I'all het O. Stc.] 
bekend geworden, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste driehon-
derd gulden. 

214. Hij die stoffen of werktuigen voorhanden heeft waar
van hij weet dat zij bestemd zijn tot het plegen van een munt
misdrijf, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
zes maanden of geldboete van ten hoogste driehonderd gulden. 

De stoffen en werktuigen worden verbeurdverklaard. 

215. Bij veroordeeling wegens een der in de artikelen 208-211 
omschreven misdrijven, kan ontzetting van de in artikel 28 
nO. 1-4 vermelde rechten worden uitgesproken. 

UI 30 



458 ONTWERP DEI~ STAA'I'SCO~iMISSJE. 

TI T EL XI. 

ValscMteid in zegels en merken, 

245, Met gevallgenisstJ-af van lwogs/ens vijf jaren wordt gestraft: 
1°, hij die belasting-, post- of telegraaf:regPls namaakt of vervalscht, 

met het oogmerk om die zegels als echt en onvervalscht te 
gebruiken of door anderen te doen gebruiken; 

20. hij die, met gelijk oogmerk, zoodanige zegels vervaardigt 
door wederregtelijk gebruik te maken van echte stempels. 

246. Met gevangenisstl-af van lwogstens vier jaren wordt gestt-aft: 
1°. hij die op gouden of zilveren werken valsche rijksmerken of 

dool' de wet vel'eischte meesterteekenen plaatst of echte ver
valscht. met het oogmerk om die werken te gebruiken of 
dool' anderen te doen gebruiken alsof de daal'op geplaatste 
merken of teekenen echt en onvervalscht waren; 

20. hij die, met gelijk oogmerk, op de bedoelde wel'ken merken 
of teekenen plaatst dool' wedel'regtelijk gebruik te maken 
van echte stempels; 

3°, hij die echte rijksmerken of door de wet vereischte meester
teekenen inzet, aanvoegt of overbrengt in, aan of op andere 
gouden of zilveren werken dan die waal-aan zij oorspronke
lijk zijn aangebragt , met het oogmerk om die werken te 
gebruiken of dOOI' andel'en te doen gebruiken alsof de bedoelde 
merken of teekenen oorspronkelijk daarop waren geplaatst, 

247, Met gevangenisstt-af van lwogstens twee jaren wordt gestl-aft: 
1°, hij die op voorwerpen aan ijk onderworpen valsche rijks

mel'ken plaatst of echte vervalscht, met het oogmerk om 
die voorwerpen te gebruiken of dool' anderen te doen gebrui
ken alsof de daarop geplaatste merken echt en onvervalscht 
waren; 

2°, hij die, met gelijk oogmel'k, op de bedoelde voorwerpen mer
ken plaatst dool' wederl'egtelijk gebl'uik te maken van echte 
stempels, 

248. Met gevangenisstl'af van hoogstens één jaar en zes maanden 
wordt gestl-aft: 

10. hij die andere dan de in de artikelen 246 en 247 bedoelde 
merken die kl-achtens wettelijk voorschrift op goederen moeten 
of kunnen worden geplaatst, daarop valschelijk plaatst of 
echte vervalscht, met het oogmel'k om die goederen te ge
bruiken of door anderen te doen gebruiken alsof de daarop 
geplaatste merken echt en onvervalscht waren; 

2°, hij die, met gelijk oogmel'k. op de bedoelde goederen merken 
plaatst doOi' wedel'regtelijk gebl'uik te maken van echte 
stempels; 

30. hij die echte mel'ken gebruikt voor goederen waal'voor die 
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TITEL XI. 

TTalschheid in zegels en merken. 

216. Met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren wordt 
gestraft: 

1°. hij die van rijkswege uitgegeven zegels na~aakt of 
vervalscbt, met bet oogmerk om die zegels als echt en 
onvervalscht te gebruiken of door anderen te doen ge~ 
bruiken ; 

2°. bij die, met gelijk oogmerk, zoodanige zegels vervaar~ 
digt door wederrechtelijk gebruik te maken van echte 
stempels. 

217. Met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren wordt 
gestraft: 

1°. hij die op gouden of zilveren werken valsche rijksmerken 
of door de wet vereischte meesterteekenen plaatst of 
echte vervalscht, met het oogmerk om die werken te 
gebruiken of door anderen te doen gebruiken alsof de 
daarop geplaatste merken of teekenen echt en onver~ 
valscht waren; 

2°. hij die, met gelijk oogmerk, op de bedoelde werken 
merken of teekenen plaatst door wederrechtelijk gebruik 
te maken van echte stempels; 

3°. hij die echte rijksmerken of door de wet vereischte 
meesterteekenen inzet, aanvoegt of overbrengt in, aan 
of op andere gouden of zilveren werken dan die waar~ 
aan zij oorspronkelijk zijn aangebracht, met het oog~ 
merk om die werken te gebruiken of door anderen te 
doen gebruiken alsof de bedoelde merken of teekenen 
oorspronkelijk daarop waren geplaatst. 

218. Met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren wordt 
gestraft: 

1°. hij die op voorwerpen aan ijk onderworpen valsrhe 
rijksmerken plaatst of echte vervalscht, met het oog~ 
merk om die voorwerpen te gebruiken of door anderen 
te doen gebruiken alsof de daarop geplaatste merken 
echt en onvervalscht waren; 

2°. hij die, met gelijk oogmerk, op de bedoelde voorwerpen 
merken plaatst door wederrechtelijk gebruik te maken 
van echte stempels. 

219. Met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren wordt 
gestraft: 

1°. hij die andere dan de in de artikelen 217 en 218 be
doelde merken, die krachtens wettelijk voorschrift op 
goederen of hunne verpakking moeten of kunnen wor
den geplaatst, daarop valscbelijk plaatst of echte ver
valscht, met het oogmerk om die goederen te gebruiken 
of door anderen te doen gebruiken alsof de daarop ge
plaatste merken echt en onvervalscbt waren; 

2°. bij die, met gelijk oogmerk, op de bedoelde goederen 
of hunne verpakking merken plaatst door wederrechte
lijk gebruik te maken van echte stempels; 
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merken niet bestemd zUn, met het oogmerk om die goe- I 
deren te gebruiken of dool' anderen te doen gebruiken alsof 
de bedoelde merken daarvoor bestemd waren. I 

249. Hij die desbewust valsche, vervalschte of wederregtelijk ver
vaardigde, aangevoegde, overgebragte of gebruikte zegels, teekenen 
of merken of de voorwerpen waarop zij geplaatst of overgebragt 
zUn, gebruikt, verkoopt, te koop aanbiedt, aflevert of ten vel'koop 
of tel' uitdeeling in voorraad heeft als waren die zegels, teekenen 
of merken echt en onvervalscht en niet wedel'l'egtelijk ve!'vaardigd, 
aangevoegd, overgebragt of gebruikt, wordt gestraft met dezelfde 
straffen als in de artikelen 245-248 zijn bedreigd, naar de daal' 
gemaakte onderscheidingen. 

250. Hij die belasting-, post- of lelegraafzegeZs welke ltlj weet dat 

reeds tot gebruik hebben gediend, als waren zij ongebl'uikt, bezigt, 
verkoopt, te koop aanbiedt, aflevert of ten verkoop in vool'1'aad 
heeft, wordt gestl'3.ft met gevangenisstl'3.f van hoogstens één jaar en 
zes maanden of geldboete van ltoogstens dl'ie honderd gulden. 

251. Hij die stoffen of werktuigen voorhanden heeft waarvan hij 
weet dat zij bestemd zijn tot het plegen van eenig in aI·tikel 245 
omschl'even misdrijf, wordt gestJ'3.ft met gevangenisstraf van 1Ioogslells 

zes maanden of geldboete van lLOofjstens drie honderd gulden. 

252. Bij veroordeeling tel' zake van een del' in de aftil,elen 246-250 
omschreven misdrijven, kan ontzetting van de in at,tikel 37 nO. 1-4-
vel'melde regten worden uitgesproken. 

TI TEL XII. 

Valscklleid in geschriften. 

253. Hij die een geschrift waaruit eenig I'egt, eenige verbindtenis, 
of eenige bevrijding van schuld kan ontstaan of dat tot bewijs van 
eenig feit kan dienen, geheel of ten deele valschelijk opmaakt of 
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3°. hij die echte merken gebruikt voor goederen of hunne 
vepakking waarvoor die merken niet bestemd zijn, Illet 
het oogmerk om die goederen te gebruiken of door an
deren te doen gebruiken alsof de bedoelde merken daar
voor bestemd waren. 

220. Hij die opzettelijk valsche, veryalschte of weden'ech
telijk vervaardigde zegels, teek enen of merken, of de voor
werpen waaraan zij wederrechtelijk verbonden zijn, gebruikt, 
verkoopt, te koop aanbiedt, aflevert, ten verkoop in voorraad 
heeft of binnen het rijk in Europa invoert, als waren die 
zegels, teek enen of merken echt en onvervalscht en niet 
wederrechtelijk vervaardigd of wederrechtelijk aan de voor
werpen verbonden, wordt gestraft met dezelfde straffen als 
in de artikelen 216-219 zijn bepaald, naar de daar gemaakte 
onderscheidingen, 

221. Hij die voorwerpen aan ijk onderworpen ontdoet van 
het daarop geplaatste afkeuringsmerk , met het oogmerk om 
die voorwerpen te gebruiken of door anderen te doen gebrui
ken als waren zij niet afgekeurd, wordt gestraft met gevan
genisstraf van ten hoogste een jaar. 

Met dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk deze 
van het afkeuringsmerk ontdane voorwerpen gebruikt, ver
koopt, te koop aanbiedt, aflevert of ten verkoop in voorraad 
heeft, als waren zij niet afgekeurd. 

222. Hij die van rijkswege uitgegeven zegels, welke reeds 
tot gebruik hebben gediend, ontdoet van het merk bestemd 
om ze voor verder gebruik ongeschikt te maken, met het 
oogmerk om die zegels te gebruiken of door anderen te doen 
gebruiken als waren zij nog niet gebruikt, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van 
ten hoogste driehonderd gulden. 

Met dezelfde straffen wordt gestraft hij die opzettelijk deze 
van dat merk ontdane zegels gebruikt, verkoopt, te koop 
aanbiedt, aflevert, ten verkoop in voorraad heeft of binnen 
het rijk in Europa invoert, als waren zij nog niet gebruikt. 

223. Hij die stoffen of werktuigen voorhanden heeft waar
van hij weet dat zij bestemd zijn tot het plegen van eenig 
in artikel 216 omschreven misdrijf, wordt gestraft met gevan
genisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten 
hoogste driehonderd gulden. 

De stoffen en werktuigen worden verbeurdverklaard. 

224. Bij veroordeeling wegens een derin de artikelen 216-222 
omschreven misdrijven, kan ontzetting van de in artikel 28 
nO. 1-4 vermelde rechten worden uitgesproken. 

TITEL XII. 

TT alschheid in geschriften. 

2 25. Hij die een geschrift waaruit eenig recht, eenige ver
bintenis of eenige bevrijding van schuld kan ontstaan, of dat I 
bestemd is om tot bewijs van eenig feit te dienen, valschelijk I 
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vervalscht, met het oogmerk om het als echt en onvervalscht te f 

gebruiken of dool' anderen te doen gebruiken, wordt, indien uit dat 
gebruik eenig nadeel kan ontstaan, als schuldig aan valschheid in 
geschrift, gestraft met gevangenisstraf van vipr jaren en zes maanden, 

Met dezelfde straf wOl'dt gestraft hij die desbewust gebruik maakt 
van het valsche of vervalschte geschl'ift als ware het echt en on
vervalscht, indien uit dat gebl'uik eenig nadeel kan ontstaan, 

254, De schuldige aan valschheid in geschrift wordt gestraft 
met gevangenisstraf van hoogstens zes jaren, indien zij gepleegd is: I 

] 0, in authentieke akten; 
2°, in schuldbrieven of certificaten van schuld van eenigen staat, 

provincie, gemeente of openbare instelling; 
3°, in aandeel en of schuldbrieven of certificaten van aandeel of 

schuld van eenige vereeniging , stichting of vennootschap; 
4°, in talons. dividend- of rentebewijzen behool'ende tot een del' 

onder de beide vOOl'gaande nummers omschreven stukken of 
in de bewijzen in plaats van deze stukken uitgegeven; 

5°, in voor omloop bestemd crediet- of handelspapier, 
Met dezelfde straf wordt gestraft hij die desbewmt gebruik maakt 

van eenig in het eerste lid of in artikel 407 vermeld valsch of vel'
valscht geschrift als ware het echt en onvervalscht, indien uit dat 
gebruik eenig nadeel kan ontstaan, 

255. Hij die in eene authentieke akte valsclle namert, hoedallighedm 
of feiten doet opnemen, met het oogmerk om die akte te gebruiken 
of dlJor andel'en te doen gebruiken als ware zijne opgave in over
eenstemming met de waarheid, wordt, indien uit dat gebruik eenig 
nadeel kan ontstaan, gestraft met gevangenisstraf van hoogstens 
vijf jaren, 

Met dezelfde straf wordt gestraft hij die desbewust gebruik maakt 
van de akte als ware de inhoud in overeenstemming met de waar
heid, indien uit dat gebruik eenig nadeel kan ontstaan, 

256. De geneesku'lStoifenaa,' die opzettelijk eene valsche schrifte
lijke verklaring afgeeft nopens het al of niet bestaan of bestaan 
hebben van ziekten, zwakheden of gebl'eken, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van Iwogste?1S drie jaren. 

Indien de vel'klaring wOl'dt afgegeven met het oogmerk om eene 
opneming in een krankzinnigengesticht mogelijk te maken, wordt 
gevangenisstraf van lwogsü;ns zeven jaren en zes maanden opgelegd. 

Met dezelfde straffen wordt gestraft hij die van de valsche ver
klaring desbewust gebruik maakt als ware de inhoud iu overeenstem
ming met de waarheid. 

257. Hij die eene schriftelijke vel'klaring van een geneeskunst

oifenaar nopens het al of niet bestaan of bestaan hebben van ziek-
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opmaakt of vervalscht, met het oogmerk om het als echt en 
onvervalscht te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, 
wordt, indien uit dat gebruik eenig nadeel kan ontstaan, als 
schuldig aan valschheid in geschrift, gestraft met gevange· 
nisstraf van ten hoogste vijf jaren. 

Met dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk gebruik 
maakt van het valsche of vervalschte geschrift als ware het 
echt en onvervalscht, indien uit dat gebruik eenig nadeel 
kan ontstaan. 

226. De schuldige aan valschheid in geschrift wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste zeven jaren, indien zij 
gepleegd is: 

1°. in authentieke akten; 
2°. in schuldbrieven of certificaten van schuld van eenigen 

staat, eenige provincie, gemeente of open bare instelling; 
3°. in aandeelen of schuldbrieven of certificaten van aan

deel of schuld van eenige vereeniging , stiC'hting of ven
nootschap; 

4°. in talons, dividend- of rentebewijzen behoorende tot 
een der onder de beide voorgaande nummers omschre
ven stukken, of in de bewijzen in plaats van deze 
stukken uitgegeven; 

5°. in voor omloop bestemd krediet- of handelspapier. 
Met dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk gebruik 

maakt van eenig in het eerste lid vermeld valsch ofvervalscht 
geAchrift als ware het echt en onvervalscht, indien uit dat 
gebruik eenig nadeel kan ontstaan. 

227. Hij die in eene authentieke akte eene valsche opgave 
doet opnemen aangaande een feit, van welks waarheid de 
akte moet doen blijken, met het oogmerk om die akte te ge
bruiken of door anderen te doen gebruiken als ware zijne 
opgave in overeenstemming met de waarheid, wordt, indien 
uit dat gebruik eenig nadeel kan ontstaan, gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste zes jaren. 

Met dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk gebruik 
maakt van de akte als ware de inhoud in overeenstemming 
met de waarheid, indien uit dat gebruik eenig nadeel kan 
ontstaan. 

228. De geneeskundige die opzettelijk eene valsche schrif
telijke verklaring afgeeft nopens het al of niet bestaan of be
staan hebben van ziekten, zwakheden of gebreken, wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren. 

Indien de verklaring wordt afgegeven met het oogmerk om 
iemand in een krankzinnigengesticht te doen opnemen of 
terughouden, wordt gevangenisstraf van ten hoogste zeven 
jaren en zes maanden opgelegd. 

Met dezelfde straffen wordt gestraft hij die opzettelijk van 
de valsche verklaring gebruik maakt als ware de inhoud in 
overeenstemming met de waarheid. 

229. Hij die eene schriftelijke geneeskundige verklaring 
nopens het al of niet bestaan of bestaan hebben van ziekten, 
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ten. zwakheden of gebreken valschelijk opmaakt of vervalscht, met 
het oogmerk om het openbaar gelag of maatschappijen van '.'erzeke
ring te misleiden, wordt ge 'lraft met gevangenisstraf van hoogstens 

drie jaren. 
Met dezelfde straf wOl'dt gestraft hij di!', met gelijk oogmerk, 

van de valsche of vervalschte verklaring gebruik maakt als wal'e 
zij echt en onvervalscht, 

258. Hij die op eens anders naam valschelijk opmaakt of ver
valscht een getuigschrift van goed gedl-ag, bekwaamheid, armoede. 
gebreken of andere omstandigheden, met het oogmerk om eene 
indienststelling te vCl'krijgen of tot welwillendheid en hulpbetoon 
op te wekken, wordt gestl-aft met gevangenisstraf van llOogstens 
één jaar, 

Met dezelfde straf wordt gestl'aft hij die desbewust gebruik maakt 
van eenig in het eerste lid of in Ol,tikel 408 vermeld valsch of vel'
valscht getuigschl'ift als ware het echt en onvervalscht. 

259. Hij die een l'eispas, veiligheidskaal't of reisol'der valschelijk 
opmaakt of vervalscht, of die zoodanig stuk op een valschen naam 
of voornaam of met aanduiding eener valsche hoedanigheid doet 
afgeven, met het oogmCl'k om het te gebl'uiken of dooI' anderen 
te doen gebl'uiken als ware het echt en onvervalscht of als wal'e 
de inhoud in oVCl'eenstemming met de waal'heid, wOl'dt gestraft 
met gevangenisstraf van Itoogstens twee jaren. 

Met dezelfde stmf wordt gestl'aft hij die desbPllJust gebl'uik maakt 
van eenig in het eel'ste lid of in artit'el 409 vel'meld valsch of vel'
valscht stuk als ware het echt en onvervalscht of als ware de inhoud 
in overeenstemming met de waarheid. 

260. Hij die biljetten eenel' krachtens de wet opgerigte nedel'
landsche circulatiebank waarvan de valschheid of vCl'valsching hem 
bekend is, in voorraad heeft of binnen het rijk in Europa invoert, 
met het oogmerk om ze als echt en onvervalscht uit te geven of 
te doen uitgeven. wordt gestl'aft met gevangenisstraf van hoogsteJls 
zes jal'en, 
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weet dat zij bestemd lijn tot het plegen van eenig in artikel 254 
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zwakheden of gebreken valschelijk opmaakt ofvervalscht, met 
het oogmerk om het openbaar gezag of verzekeraars te mis
leiden, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
drie jaren. 

Met dezelfde straf wordt gestraft hij die, met gelijk oog
merk, van de valsche of vervalschte verklaring gebruik maakt 
als ware zij echt en onvervalscht. 

230 . Hij die een getuigschrift van goed gedrag, bekwaam
heid, armoede, gebreken of andere omstandigheden valschelijk 
opmaakt of vervalscht, met het oogmerk om het te gebruiken 
of door anderen te doen gebruiken tot het verkrijgen van 
eene indienststelling of tot het opwekken van welwillendheid 
en hulpbetoon, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste een jaar. 

Met dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk gebruik 
maakt van eenig in het eerste lid vermeld valsch ofvervalscht 
getuigschrift als ware het echt en onvervalscht. 

231. Hij die een reispas, veiligheidskaart of reisorder val
Rchelijk opmaakt of vervalscbt, of die zoodanig stuk op een 
valscben naam of voornaam of met aanwijzing een er valsche 
hoedanigheid doet afgeven, met het oogmerk om het te ge
bruiken of door anderen te doen gebruiken als ware het echt 
en onvervalscht of als ware de inboud in overeenstemming 
met de waarheid, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
boogste twee jaren. 

Met dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk gebruik 
maakt van eeuig in bet eerste lid vermeld valsch ofvervalscbt 
stuk als ware bet echt en onvervalscht of als ware de inhoud 
in overeenstemming met de waarheid. 

2 3 2 . Hij die biljetten een er krachtens de wet opgerichte 
N ederlandsche circulatiebank, waarvan de valschheid of ver
valsching hem toen hij ze ontving bekend was, in voorraad 
heeft of binnen het rijk in Europa invoert, met het oogmerk 
om ze als echt en onvervalscht uit te geven of te doen uit
geven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
zeven jareu. 

2 3 3 . Hij die opzettelijk valsche of vervalschte biljetten eener 
krachtens de wet opgerichte Nederlandsche circulatiebank 
weder uitgeeft nadat de valschbeid of vervalsching hem is 
bekend geworden, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste driehonderd 
gulden. 

2 34. Hij die stoffen of werktuigen voorhanden heeft waar
van hij weet dat zij bestemd zijn tot het plegen van eenig in 
artikel 226 nO. 2-5 omscbreven misdrijf, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van 
ten hoogste driehonderd gulden. 

De stoffen en werktuigen worden verbeurdverklaard. 

2 3 5. Bij veroordeeling wegens een der in de artikelen 225-
229 eu 232 omschreven misdrijven, kan ontzetting van de in 
artikel 28 nO. 1-4 vermelde rechten worden uitgesproken. 
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TITEL XIII. 

Misdrijven tegen den burgerlijken alaat. 

264. Hij die door eenige handeling opzettelijk eens anders afstam
mittg onzeker maakt, wordt, als schuldig aan verduistering van 
staat, gestraft met gevangenisstraf van hoogstens vier jaren en zes 
maanden. 

Ontzetting van de in artikel 37 no. 1-4 vermelde regten kan 
worden uitgesproken. 

265. Met gevangenisstt'af van hoog .• tens vier jat'en en zes maanden 
wOl'd t gestraft: 

1°. hij die, buiten de gevallm in de wet voorzien, een huwelijk aall
gaat, lCetende dat ::ijn vropgel' I/uwelijk niet ontbonden of nietig· 
verklaard is; 

2°. hij die, buiten de gevallen in de wet voorzien, "n huwelijk aan
gaat met iemand van wien hij weet dat een vroeger ItuwpHik 
niet ontbonden 0) niet~overklaard is. 

Ontzetting van de in artikel 37 nO. 1-5 vet'melde regten kan 
worden uitgesproken. 

Tl TEL XIV. 

Misdrijven tegen de zeden. 

266. Met gevangenisstraf van /tOogstens negen maanden of geld
boete van ltOogstens dt'ie hondet'd gulden wordt gestraft: 

1°. openbare schennis der eet'baarheid; 
2°. schennis der eerbaar/teid waarvan een ander zijris ondanks 

getuige is. 

267. Hij die eenige afbeelding of vliegend b/aadlie, aanstootelijk voor 
de eet'baar/teid, verspt'eidt, openlijk tentoonstelt, aanslaat of ter ver
spreiding in voort-aad heeft, wordt gestt'aft met gevangenisstl-af van 
hoogstens drie maanden of geldboete van hoogsteIIs dt'ie hondel'd gulden. 

Indien de schuldige het misdrijf in zijn beroep begaat en birtnen 
de taatste twee iaren wetle,lS hetzelfde misdrijf is vfroordeeld, kan hij 
van de uitoefening van dat beroep worden ontzet. 

WIJZIGINGEN O. R. O. 

257. 

ten hoogste 

artikel 36 

258. ten hoogste 

die opzettelijk een 
dubbel huwelijk aangaat; 

die een 

dat deze daa"door 
een dubbel I",welijk aangaDt. 

artikel 36 

259. Hij die een dubbel 
huwelijk aangaat, zonder zie" 
te Itebben verzekerd dat zij,! 
vroege,' /lUweltik olttbolldm qf 
nietigverktaard is, wOrdt ge
straft met heclttenis van ten 
hoogste zes maanden. 

260. telt llOogst r 
ten ltOogste 

van de 
van de eerbaar/wiet waarhij 

tegenwoordig 

261. een(qe voordeprrhaar
!teid an11.,tooteliike ofhre1dzng 
of vliegend blaadie waort'an Itij 
dm inhoud lretll, ver 
ten lwof/ste ten Iwogste 

en er tijdms 
het pief/en van het misdl';'if nog 
geen twee jaren zijn ve,.{oopen 
sedert hij wege?1S hetzelfde TIIis
drijf onlterroepelij kisveroor 
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Tekst van het Wetboek. 

TITEL XIII. 

lJfiJdri,jven legen den burgerlijken staat. 

236. Hij die door eenige handeling opzettelijk eens anders 
afstamming onzeker maakt, wordt, als schuldig aan verduiste
ring van staat, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
vijf jaren. 

Ontzetting van de in artikel 28 nO. 1-4 vel'melde rechten 
kan worden uitgesproken. 

237 _ Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren wordt 
gestraft: 

10. hij die opzettelijk een dubbel huwelijk aangaat; 
20. hij die een huwelijk aangaat, wetende dat de weder

partij daardoor een dubbel huwelijk aangaat. 
Indien hij die opzettelijk een dubbel huwelijk aangaat, aan 

de wederpartij zijn gehuwden staat heeft verzwegen, wordt 
hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren. 

Ontzetting van de in artikel 28 nO. 1-5 vermelde rechten 
kan worden uitgesproken. 

238. De ongehuwde die een huwelijk aangaat, opzettelijk 
aan de wederpartij verzwijgende dat daartegen eenig wettig 
beletsel bestaat, wordt, indien op grond van dat beletsel de 
nietigheid van het huwelijk is uitgesproken, gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste vier jaren. 

TITEL XIV. 

Mi8drijven tegen de zeden. 

239. Met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of 
geldboete van ten hoogste driehonderd gulden wordt gestraft: 

1°. openbare schennis van de eerbaarheid ; 
2°. schennis van de eerbaarheid waarbij een ander zijns 

ondanks tegenwoordig is. 

240. Hij die eenige voor de eerbaarheid aanstootelijke af
beelding of vliegend blaadje waarvan hij den inhoud keot, 
verspreidt I openlijk ten toon stelt, aanslaat of ter verspreiding 
in voorraad heeft I wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste driehon
derd gulden. 

Indien de schuldige het misdrijf in zijn beroep begaat en 
er tijdens het plegen van het misdrijf nog geen twee jaren 
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zijn verloopen sedert eene vroegere veroordeeling van den Zie bij het 2e lid van art. 113. 
schuldige wegens gelijk misdrijf onherroepelijk is geworden, 
kan hij van de uitoefening van dat beroep worden ontzet. 
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268. Hij die door geweld of bedl'eiging met geweld eene vrouw 
dwingt om met hem buiten echt vleeschelijke gemeenschap te hebben, 
wordt, als schuldig aan verkrachting, gestraft met gevangenisstraf 
van hoogstens negen jaren. 

269. Hij die buiten echt vleeschelijke gemeenschap uitoefent met 
eene vrouw beneden den leeftijd van twaalf jaren of van wie hij 
weet dat zij hankûnnig is of in een toestand van bewusteloosheid 
verkeert, wordt gestraft met gevangenisstraf van lwofJstC11s zeven 
jaren en zes maanden. 

Indien de toestand van bewusteloosheid is te weeg gebJ'agt, hetzij 
door hem zei ven , hetzij met zijn medeweten door een ander, met 
het oogmerk om de VI'OU w weerloos te maken, word t het feit ge
straft als verkrach ting. 

270. Hij die door geweld of bedreiging met geweld iemand 
dwingt tot het dulden van ontuchtige handelingen, wOl'dt, als 
schuldig aan feitelijke aanranding van de eerbaarheid, gestl'aft met 
gevangenisstl'af van hoogstens zes jaJ'en. 

271. Hij die met kindm'en beneden den leeftijd van twaalf jaJ'en 
of met pel'sonen van wie hij weet dat zij hankzinlJig zijn of in een 
toestand van bewusteloosheid verkeeren, ontuchtige handelingen 
pleegt of deze tot het plegen of dulden van zoodanige handelingen 
verleidt, wOl'dt gestl'aft met gevangenisstraf van hoogstens vijf jaren. 

lndien de toestand van bewusteloosheid is te weeg gebragt, hetzij 
door hem zelven , hetzij met zijn medeweten door een ander, met 
het oogmel'k om den persoon tegen wien het feit gepleegd wordt 
weerloos te maken, wordt het feit gestraft als feitelijke aanranding 
van de eerbaarheid. 

WIJZIGINGEN O. R. O. 
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264. 
liet plegen rif dulden 

ten hoogste 

265. I'eertie,~ 

ten hoofJste 

2 
WOl 

~ 
lee 
vol 
en 

Die 
] 

ter 

hu 
sel 
ge 

mi 
tel 
njl 

be 
va 

m 
di 
va 

pI 

Vl 

D' 

p 
d: 
S( 

sj 



· ......... 

Tekst van het Wetboek. 

241. Met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden 
wordt gestraft: 

1°. de gehuwde die overspel pleegt; 
2°. de ongehuwde die het feit medepleegt, wetende dat de 

medeschuldige gehuwd is. 
Geene vervolging heeft plaats dan op klachte van den he

leedigden echtgenoot, binnen den tijd van drie maanden ge
volgd door een eisch tot echtscheiding of scheiding van tafel 
en bed op grond van hetzelfde feit. 

Ten aanzien van deze klachte zijn de artikelen 64, 65 en 67 
niet van toepassing. 

De klachte kan worden ingetrokken zoolang het onderzoek 
ter terechtzitting niet is aangevangen. 

Aan de klachte wordt geen gevolg gegeven, zoolang niet het 
huwelijk door echtscheiding is ontbonden of het vonnis, waarbij 
scheiding van tafel en bed is uitgesproken, onherroepelijk is 
geworden. 

242. Hij die door geweld of bedreiging met geweld eene 
vrouw dwingt met hem buiten echt vleeschelijke gemeenschap 
te hebben, wordt, als schuldig aan verkrachting, gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren. 

243. Hij die buiten echt vleeschelijke gemeenschap heeft 
met eene vrouw van wie hij weet dat zij in staat van bewus
teloosheid of onmacht verkeert, wordt gestraft met gevange
nisstraf van ten hoogste acht jaren. 

244. Hij die vleeschelijke gemeenschap heeft met een meisje 
beneden den leeftijd van twaalf jaren, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren. 

245. Hij die buiten echt vleeschelijke gemeenschap heeft 
met eene vrouw die den leeftijd van twaalf, maar nog niet 
dien van zestien jaren heeft bereikt, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste acht jaren. 

Vervolging heeft, buiten de gevallen van artikel 248, niet 
plaats dan op klachte. 

246. IIij die door geweld of bedreiging met geweld iemand 
dwingt tot het plegen of dulden van ontuchtige handelingen, 
wordt, als schuldig aan feitelijke aanranding van de eerbaar
heid, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren. 

247. Hij die met iemand van wien hij weet dat hij in staat 
van bewusteloosheid of onmacht verkeert of met iemand be
neden den leeftijd van zestien jaren ontuchtige handelingen 
pleegt of laatstgemelden tot het plegen of dulden van zoo
danige handelingen of, buiten echt, van vleeschelijke gemeen
schap met een derde verleidt, wordt gestraft met gevangenis
straf va n ten hoogste zes jaren. 
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De woorden: »binnen den" enz. 
zijn aan het 2e lid toege
voegd bij art. 4 del' wet van 
15 Januari 1886 (Stbl. nO. 
6); dl. TI, bI. 300. 

Het laatste li(] is el' bijgevoegl\ 
bij art. 4 del' wet van 15 
Jannari 1886 (Stbl. nO. 6) 
dl. II, bI. 300. 

Na de slot\\'ool'den : op klachte , 
volgde in G. O. nog: »van 
iemand, wiens toestemming 
de vrouw lot het aangaau 
van een hnwelijk behoeft". 
(Deze woorden liet de Mi". 

vervallen, tengevolge van 
de beraadsl. over een late,' 
teruggenomen amend.-j'. d. 
1\'I"'/c; dl. TI bI. 316.) 
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272. Indien een del' in de artikelen 269-271 omschreven mis· 
drijven ~waar ligchamelijk letsel ten gevolge heeft, wordt gevange
nisstraf van hoogstens negen jaren opgelegd. 

Indien een der in de artikelel1 268-271 omschreven misdl'ijven 
den dood ten gevolge heeft, wordt gevangenisstraf van minstens n{'gen 
maanden en !lOogstens twaalf jaren opgelegd. 

273. Met gevangenisstraf van hoogste"8 viel' jaren worden gestraft 
ontuchtige handelingen gepleegd : 

1 0. door ouders, voogden, godsdienstleeraars of ondel'wijzers met 
aan hunne zorg of opleiding toevel'trouwde mindel'jarigen; 

2°. door ambtenaren met personen die aan hun gezag zijn onder-
worpen of aan hunne waakzaamheid toevertl'ouwd of aan-
bevolen; 

3°. door bestuurders, beambten, opzigters, bedienden of genees-

WIJZIGINGEN O. R.O. 

266. artikelen 263-265 

ten l'oog8te 
artikelen 262-265 

NUl 

ten hoogste 

267. ten /lOogst e 

kunstoefenaren van strafilll'igtingen, weeshuizen, ziekenhuizen kundigen in 

of instellingen van weldadigheid met personen daarin op-
genomen, 

274. Als schuldig aan koppelarij wordt gestraft: 
1°. met gevangenisstraf van hoogstp?z8 drie jaren, de vader, moedel' 

of voogd die het plegen van ontucht door zijn minderjal'ig 
kind of den onder zijne voogdij staand en minderjal'ige met 
een derde opzettelijk te weeg brengt of bevordert; 

2°. met gevangenisstraf van hoogstens twee jaren, ieder ander 
die uit winstbejag het plegen van ontucht door een persoon 
beneden den leeftijd van achttien jal'en met een derde te weeg 
brengt of bevordert, of die van het opzettelijk te weeg bren
gen of bevorderen van ontucht dOOl' zoodanige personen met 
derden eene gewoonte maakt. 

275. Bij veroordeeling ter zake van een der in de artikelm 266 
en 268-27,t omschreven misdrijven, kan ontzetting van de in artif,'el 
37 nO. 1-5 vermelde l'egten worden uitgespl'oken. 

276. Hij die een kind beneden den leeftijd van zestien jaren opwekt 
of verleidt tot het gebruik van sterken dl'ank, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van hoogsten., drie maanden of geldboete van haaf/stens 

drie honderd gulden. 
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248. Indien een der in de artikelen 243 en 245-247 om
schreven misdrijven zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft, 
wordt gevangenisstraf "an ten hoogste twaalf jaren opgelegd. 

Indien een der in de artikelen 242-247 omschreven mis
drijven den dood ten gevolge heeft, wordt gevangenisstraf van 
ten hoogste vijftiell jaren opgelegd. 

249. Met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren wordt 
gestraft ontucht gepleegd: 

1°. door ouders, voogden, toeziende voogden, godsdienst
leeraars of onderwijzers met aan hunne zorg of oplei
ding toevertrouwde minderjarigen; 

2°. door bestuurders of opzichters in werkinrichtingen, 
werkplaatsen of fabrieken met hunne minderjarige be
dienden of ondergeschikten; 

3°. door ambtenaren met personen die aan hun gezag zijn 
onderworpen of aan hunne waakzaamheid toevertrouwd 
of aanbevolen; 

4°. door bestuurders, geneeskundigen, onderwijzers, be
ambten, opzichters of bedienden in gevangenissen, 
rijkswerkinrichtingen, huizen van verbetering, opvoe
dingsgestichten, weeshuizen, ziekenhuizen, krankûn
nigengestichten of instellingen van weldadigheid, met 
personen daarin opgenomen. 

250. Als schuldig aan koppelarij wordt gestraft: 
1°. met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren, de 

vader, moeder, voogd of toeziende voogd die opzettelijk 
het plegen van ontucht door zijn minderjarig kind of 
den onder zijne voogdij of toeziende voogdij staand en 
minderjarige met een derde teweegbrengt of bevordert; 

20. met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren, ieder 
ander die uit winstbejag opzettelijk het plegen van on
tucht door een minderjarige met een derde teweegbrengt 
of bevordert, of die van bet opzettelijk teweegbrengen 
of bevorderen van ontucht door een mindérjarige met 
een derde eene gewoonte maakt. 

251. Bij veroordeeling wegens een der in de artikelen 239 
en 241-250 omschreven misdrijven, kan ontzetting van de 
in artikel 28 nO. 1-5 vermelde rechten worden uitgesproken. 

Indien de schuldige aan een der misdrijven in de beide vo
rige artikelen omschreven het misdrijf in zijn beroep begaat, 
kan hij van de uitoefening van dat beroep worden ontzet. 

252. Met gevangenisstraf van ten hoogste negen maanden 
of geldboete van ten hoogste driehonderd gulden wordt gestraft: 

1°. hij die aan iemand die in kenlijken staat van dronkenschap 
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~O. 2 luidde in G. 0.: .2°. 
dool' meesters met hunne 
minderjarige bedienden". 

(G~wijzigd ten gevolgeamend.
C. t'. Rapp., door de Reg. 
overgetl.; dl. IJ bI. 323.) 

In nO . .J is »gevangenissen , 
rijkswerkinrichtingen" in de 
plaats gekomen van »8trafin
l'ichtingeu" bij art. 2 der wet 
van ) 5 Jannari 1886 (Stbl. 
nO. 6); dl. IJ, bI. 331. 

Bij ditzelfde artikel is weder 
vervallen (dl. 11, bI. 330) het 
(door aanneming van amend.
C. v. R.; dl. TI bI. 323) 001'

sp rou kelijk aan art. 249 toe
gevoegde laatste lid, luidende: 

»De misdrijven in dit nr
tikel omschreven worden niet 
vervolgd, indien de dader met 
de minderjarige een hnwelijk 
aangaat." 

Onder 20. kwam in G. O. het 
woord: opzettelijk, achter 
»wiustbejag", niet VOOI'. 

(Ingevoegd tengevolgeamend.
Lohman, door de Reg. ove,'
genomen; dl. TI bI. 345.) 

Het tweede lid stond niet in G.O. 
(Bijgevoegd ten gevolgeamend.

de Jonge, door de Reg. over
genomen; dl. 11 bt 351.) 

(Zie art. 574 van het O. Stc.) 



472 ONTWER.P DElt STAATSCOMMISSIE, 

Indien het feit zwaar ligchamelijk letsel ten gevolge heert, wo]'(lt 
hij gestraft met gevangenisstraf van hoogstens viel' jal'en en zes maanden: 

Indien het feit rlen dood ten gevolge heeft, wordt hij gestraft met 
gevangenisstraf van hoogstens zes jal'en. 

Indien de schuldige het misdl'ijf in zijn bel'oep begaat, kan hij 
van de uitoefening van dat bel'oep wOl'(len ontzet. 

WIJZI01NGEN 0, R, O. 

ten koog.lte 

tnt I100gste 

271. Hij die el:ll ollder 
277. De vader, moeder of voogd die een onder zijn gezag staand kind zijn wettig ge 

beneden den leeftijd van twaalf jaren aan een ander afstaat of 
overlaat, wetenue dat het tot of bij het uitoefenen van bedelal'ij 
of van gevaarlijke kunstvel'rigtingen zal worden gebezigd, wordt tm hoogste 

gestraft met gevangenisstt'af van I100gstens twee jaren. 

278. Hij die eet! dier opzettelijA' wreed behandelt, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van !LOogsten.. drie maanden of geldboete van 
hoogstens honderd twintig gulden. 

Indien hij dit in het openbaal' doet, wOl'dt hij gestI'aft met ge
vangenisstl'af van hoogstens vier maanden of geldboete van 1Ioogstens 

honderd twintig gulden. 
Indien de sckuldige binnen de laatste twee Jarm te,' zake van dit 112;S

d"ij! is veroordeeld, kan de gevangettisst"af met een de"df worden ver!/Oogd, 

279. Met gevangenisstraf van llOogstens drie maanden of geldboete 
van hoogstens dl'ie duizend gulden wordt gestraft: 

1°. hij die een voor het publiek toegankelijk huis van hazardspel, 
onverschillig of de toegang al of niet van eenige voorwaarde 
of de inachtneming van eenigen vorm afhankelijk is gesteld, 
oprigt of houdt of in de onderneming daarvan desbeu;ust deel

neemt; 
2°, hij die in zoodanig huis van hazardspel als bankier of op

zigter over het spel werkzaam is; 
3°. hij die tot het houden van epn kuis !!an !/Ilzll1'dspet desbewust 

eene plaats verstrekt. 

TITEL XV. 

Verlati"g VOIl hulpbehoevenden, 

272. opzettelijk een dier 

tnt hoogste 
ten hoogste 

tP1l hoogste 

Indien tijdens !,et plt'gen t'on 
het 1Ilisdriif nog geen twee/arell 
ziin verloopen st'flnt de sc1wt
dige tel' zake van dit 1I!isdl~if 
onlterroepeliik is veroordeeld, 
Iran de gcvangcnisstro f mpt een 
rln'de worden verhoogd. 

Poging tot dit misd"iif ;.1 
niet strafbt14r. 

512. hechtenis van ten hoof/sll' 

/ 

ten !LOog.slp 

(Zie nrt. 456 vao het Wetb.) 

Vlm riff! 

\ woW.i, ',i, ,.~ "md"" 
PC1le 

280. Hij die iemand tot wiens onderhoud, verpleging of ver- 273. 
zOl'ging hij krachtens wet of overeenkomst verpligt is, opzettelijk 
in een hulpeloozen toestand brengt of laat, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van hoogstens twee jaren of geldboete van hoogstens drie ten hoogste 

honderd gulden. 

11'11 !/Oogste 
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verkeert, bedwelmenden drank verkoopt of toedient; 
20. hij die een kind beneden den leeftijd van zestien jaren 

dronken maakt; 
3°. hij die iemand door geweld of bedreiging met geweld 

dwingt tot het gebruik van bedwelmend en drank. 
Indien het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft, 

wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
zes jaren. 

Indien het feit den dood ten gevolge heeft, wordt hij ge
straft met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren. 

Indien de schuldige het misdrijf in zijn beroep begaat, kan 
hij van de uitoefening van dat beroep worden ontzet. 

2 5 3 . Hij· die een onder zijn wettig gezag staand kind be
neden den leeftijd van twaalf jaren aan een ander afstaat of 
overlaat, wetende dat het tot of bij het uitoefenen van bede
larij, van gevaarlijke kunstverrichtingen of van gevaarlij ken 
of de gezondheid ondermijnenden arbeid zal worden gebruikt, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren. 

254. Mishandeling van een dier wordt gestraft met gevan
genisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten 
hoogste honderd twintig gulden. 

Indien het misdrijf in het openbaar gepleegd wordt, . wordt 
gevangenisstraf van ten hoogste vier maanden of geldboete 
van ten hoogste honderd twintig gulden opgelegd. 

Indien tijdens het plegen van het misdrijf nog geen twee 
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Bij art. 3. der wet VIIII 15 
Januari 1886 (Stbl. nO. 6) is 
onder 1°. ingevoegd: »ver
koopt of" en onder 2°. vóór 
.(honken" hel woord opzette· 
lijk geschrapt; dl. IJ, hl. 362. 
Onder 10. en 30. werJ in G. O. 

i n plaats ,a n: bedwelllll!1ldell, 
gelezen: »,terkeu". 
(Gewijzigu uoor de Reg. or 

advies·B01·yesills; dl. IJ bI. 
31>5.) 

jaren zijn verloop en sedert eene vroegere veroordeeling van Zie bij het 2e lid van nrt. 113. 
den schuldige wegens gelijk misdrijf onherroepelijk is geworden, 
kan de gevangenisstraf met een derde wo relen verhoogd. 

Poging tot dit misdrijf is niet strafbaar. 

TITEL XV. 

Verlating flan lmlpbehoeve1lden. 

255. Hij die opzettelijk iemand tot wiens onderhoud, ver
pleging of verzorging hij krachtens wet of overeenkomst ver
plicht is, in een hulpeloozen toestand brengt of laat, wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of 
geldboete van ten hQogste driehonderd gulden. 

III 31 
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281. Hij die een kind beneden den leeftijd van zeven jaren te 
vondeling legt of, met het oogmerk om el' zich van te ontdoen, 
verlaat, wordt gestraft met gevangenisstraf van Iwogstens viel' jaren 
en zes maanden. 

282. Indien een van de in de artikelen 280 en 281 omschreven 
misdrijven zwaar ligchamelijk letsel ten gevolge heeft, of indien 
na verloop van drie maanden sedert het plegen van het in al·tikel 

281 omschreven misdrijf nog geenel'lei ~poor van het kind is ont
dekt, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van hoogstens 

zeven jaren en zes maanden. 
Indien een dezel' misdrijven den dood ten gevolge heeft, wordt 

hij gestraft met gevangenisstraf van hoogstens negen jaren. 

283. Indien de schuldige aan het in artikel 281 omschreven 
misdl'ijf de vader of de moeder is, kunnen ten zijnen aanzien de 
in de artikelen 281 en 282 bedreigde stra(fen met een derde wor
den verhoogd. 

Indien eelder de moeder, ollder de onmiddelijke werking van vrees voor 
de ontdekking van hare bevalling, haal' kind kort na de geboorte 
te vondeling legt of, met het oogmerk om el' zich van te ontdoen, 
verlaat, wordt het maximum del' in de artikelen 281 elt 282 vermelde 
straffen tot de helft verminderd. 

284. Hij die, getuige van het oogenblikkelijk levensgevaar waarin 
een ander verkeel·t, nalaat dezen die hulp te verleenen of te vel'
schaffen die hij hem, zonder gevaal' VOOI' zich zelf of anderen I'ede
lijkerwijs te kunnen duchten, verleenen of verschaffen kan, wordt, 
indien de dood van den hulpbehoevende volgt, gestraft met hechtenis 
van hoogstens zes maanden of geldboete van hoogstens drie honderd 
gulden. 

285. Bij veJ'oordeeling tel' zake van een del' in de artikelm 280-283 
omschreven misdrijven, kan ontzetting van de in artikel 37 nO. 4 
vermelde regten worden uitgesproken. 

T IT E LXVI. 

Beleediging, 

286. Hij die, met het oogmerk om te beleedigen, aan iemand 
ondel' welke inkleeding ook, hetzij in tegenwoordigheid van twee 
of meel' personen, hetzij dool' opvolgende mededeeling aan twee of 
meel' personen afzonderlijk, een bepaald feit waardoor diens eer of 
goede naam wordt aangerand, ten laste legt, wordt, als schuldig 
aan smaad, gestraft met gevangenisstraf van hoogstens zes maanden 
of geldboete van l.oogsten8 drie I.onderd gulden. 

WIJZIGINGEN O. R. O. 

274. 

ten hoogste 

275. artikelm 273 en 274 

artikel 
274 

ten hoogste 

telt I.oogsle 

276. arlikPl 274 

artikelen 274 en 275 

277. Indim de moeder, 
oltder dp lOer 

artikekn 2J4 elL 275 

507. 

(Zie nrt. 450 van het Wetboek.) 

ten ltOogste d"ie ten hoogste 

278. arlikden 273-277 
artikel 36 

279. 

ten hoogste 
ten hoogst~ drie ItOllderd guldm. 

Onder de twee of II/eer per
sOlZm in !let eerate lid bedoeld, 
zijn de 1,uirgenooten van den 
dader niet begrepen. 
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Tekst van het Wetboek. 

256. Hij die een kind beneden oen leeftijd van zeven jaren 
te vondeling legt of, met het oogmerk om er zich van te ont
doen, verlaat. wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste vier jaren en zes maanden. 

257. Indien een der in de artikelen 255 en 256 omschreven 
feiten zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft, wordt de 
schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zeven 
jaren en zes maanden. I 

Indien een dezer feiten den dood ten gevolge heeft, wordt 
hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren. 

258. Indien de schuldige aan het in artikel 256 omschreven 
misdrijf de vader of de moeder is, kunnen te zijnen aanzien 
de in de artikelen 256 en 257 bepaalde straffen met een derde 
worden verhoogd. 

259. Indien de moeder, onder de werking van vrees voor 
de ontdekking van hare bevalling, haar kind kort na de ge
boorte te vondeling legt of, met het oogmerk om er zich van 
te ontdoen, verlaat, wordt het maximum der in de artikelen 
256 en 257 vermelde straffen tot de helft verminderd. 

260. Bij veroordeelingwegens een derin de artikelen 255-259 
omschreven misdrijven, kan ontzetting van de in artikel 28 
nO. 4 vermelde rechten worden uitgesproken. 

TITEL XVI. 

Beleediging. 

261. Hij die opzettelijk iemands eer of goeden naam aan
randt, door telastlegging van een bepaald feit, met het ken
lijk doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, wordt, als 
schuldig aan smaad, gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste driehonderd 
gulden. 

Indien dit geschiedt door middel van geschriften of afbeel
dingen, verspreid, openlijk ten toon gesteld of aangeslagen, 
wordt de dader, als schuldig aan smaadschrift, gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van ten 
hoogste driehonderd gulden. 

J och smaad, noch smaadschrüt bestaat voor zoover de dader 
klaarblijkelijk heeft gehandeld in het algemeen belang of tot 
noodzakelijke verdediging. 

AFWIJKINGEN G. O. 475 
El> VAN WETBOEK 1881. 
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287. Hij die, met het oogmerk om te beleedigen, aan iemand 280. 
onder welke inkleeding ook, dooI' middel van geschl'iften of afbeel-
dingen, verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen, een be-
paald feit waardoor diens eer of goede naam wordt aangerand, ten 
laste legt, wordt, als schuldig aan smaadschrift, gestraft met 
gevangenisstraf van lwogstens één jaar of geld boete van hoogstens drie ten hoogste een 

honderd gulden, 
ten lwogste 

288. Hij die het misdrijf val1 smaad of smaadschl'ift pleegt en 

het bewijs der waarheid van het ten laste gelegde feit in de gerallen 
waarin het is toegetaten , niet levert, wordt, indien de telastlegging tegen 
betel' weten is geschied, als schuldig aan laster, gestraft met gevan
genisstraf van lwof/stens drie jaren. 

Ontzetting van de in aTtiket 37 nO. 1-4 vermelde regten kan wor
den uitgesproken. 

289. Het bewijs der waarheid van het ten laste gelegde feit 
wordt alleen toegelaten in de volgende gevallen: 

1°. wanneer de beleedigde zich bij zijne klagte uitdrukkelijk 
beroept op de onwaal'heid van het ten laste gelegde feit; 

20. wanneer aan een ambtenaal' een feit gepleegd in tle uitoefe
ning zijner bediening wordt ten laste gelegd, 

290. Het in aTtikel 289 bedoeld bewijs is niet toegelaten, indien 
het ten laste gelegde feit niet dan op klagte kan worden vel'volgd 
en geene klagte is gedaan. 

281. in. geval 

feit is toegelate1l, 
wordt, indien /tij dat bewij. 
niet levert en de 

ten hoogste 

artikel 36 nO, 1-3 

282. 

283. fn'like! 282 

291. Indien de beleedigde aan het ten laste gelegde feit bij regter- 284. 
lijk gewijsde is schuldig vel'klaal'd, is vel'ool'deeling wegens laster de onlterroeprlijk is 

uitgesloten, 
Indien hij ter zake van het ten laste gelegde feit bij regterlijk 

gewijsde is vrijgesproken, wordt dat gewijsde als volkomen bewijs de onltt>rroepelijX' is 
der onwaarheid van het feit aangemerkt, 

Indien tegen den beleedigde ter zake van het hem ten laste ge
legde feit eene strafvervolging is aangevangen, wordt de vervolging 
wegens laste)' geschorst totdat bij gewijsde over het ten laste ge- de on"erroepelij~' ovpr 

legde feit is beslist. 

292. Elke opzettelijke beleediging die niet het karakter van smaad
schrift of smaad draagt, hetzij door daden, hetzij in het openbaal' 
bij monde of bij geschrifte, iemand aangedaan, wordt, als eenvoutlige 
beleediging, gestraft met geld boete van llOogslens honderd vijftig gulden, 

Met beleediging in het openbaar wordt gelijk gesteld die welke 
plaats heeft in tegenwoordigheid van den beleedigde of in een tot 
hem gerigt geschrift. 

293. De in de voorgaande artikelen van dezen titel bedreigde 
straffen kunnen met een derde worden verhoogd, indien de beleedi
ging wordt aangedaan aan een ambtenaar gedul'ende of Lel' zake 
van de regtmatige uitoefening zijner bediening, 

285. 

tm hoogste 

286. 



Tekst van het Wetboek. 

2 6 2 . Hij die het misdrijf van smaad of smaadschrift pleegt 
ingeval het bewijs der waarheid van het te laste gelegde feit 
is toegelaten, wordt, indien hij dat bewijs niet levert en de 
telastlegging tegen beter weten is geschied, als schuldig aan 
laster, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren. 

Ontzetting van de in artikel 28 nO. 1-3 vermelde rechten 
kan worden uitgesproken. 

263. Het bewijs der waarheid van het te laste gelegde feit 
wordt alleen toegelaten in de volgende gevallen: 

10. wanneer de rechter het onderzoek naar de waarheid 
noodig acht ter beoordeeling van de bewering van den 
beklaagde dat hij in het algemeen belang of tot nood
zakelijke verdediging gehandeld heeft; 

2°. wanneer aan een ambtenaar een feit begaan in de uit
oefening zijner bediening wordt te laste gelegd. 

2 64. Het in artikel 263 bedoeld bewijs is niet toegelaten, 
indien het te laste gelegde feit niet dan op klachte kan wor
den vervolgd en ge ene klachte is gedaan. 

265 . Indien de beleedigde aan het te laste gelegde feit 
bij rechterlijk gewijsde onherroepelijk is schuldig verklaard, 
is veroordeeling wegens laster uitgesloten. 

Indien hij van het te laste gelegde feit bij rechterlijk ge
wijsde onherroepelij k is vrijgesproken, wordt dat gewijsde als 
volkomen bewijs der onwaarheid van het feit aangemerkt. 

Indien tegen den beleedigde wegens het hem te laste ge
legde feit eeue strafvervolging is aangevangen, wordt de ver
volging wegens laster geschorst totdat bij gewijsde onher
roepelijk over het te laste gelegde feit is beslist. 

2 66. Elke opzettelijke beleediging die niet het karakter 
van smaad of smaadschrift draagt, iemand hetzij in het open
baar mondeling of bij geschrüte, hetzij in zijne tegenwoordig
heid mondeling of door feitelijkheden, het.zij door een toege
zonden of aaugeboden geschrift, aangedaan, wordt, als een
voudige beleediging, gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste drie maanden of geldboete vau ten hoogste driehonderd 
gulden. 

267 . De in de voorgaande artikelen van dezen titel bepaalde 
straffen kunnen met een derde worden verhoogd, indien de 
beleediging wordt aangedaan aan een ambtenaar gedurende 
of ter zake van de rechtmatige uitoefeniug zijner bediening. 

AFWIJKINGEN G. O. 477 
EN VAN WETBOEK 1881. 

Wat 1°. en 20. is, was in G. O. 
20. en 30., terwijl 1 0. luidde : 
.wanneer de beleediF;de zich 
bij zijne klachte uitdl·ukke
lijk beroept op de onwaar
heid van het te laste ge· 
legde feit" . 
(Weggevallen door aaDlle

ming van amend.-de Beau
(ort; dJ. II bI. 404.) 

De Reg. voegde. door over
neming van amend.-C'. v. 
Rapp. , tusschen aangeboden 
en pcschrift het woord: 
)'opeu"; dl. 11 bI. 414 
eu 415. 
(Dit woord verviel weder door 

aanneming van amend.
Lenting ; dl. 11 bI. 416.) 
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294. Hij die opzettelijk b:i de ol'erheid eene va/sche ktagt of aangifte 
tpgcn een bepaald persoon schrifte/tik inlevert of in sc1trij~ doet brenge'l, 
wordt, als sc1lUldig aan lasterlijke aanldagt, gestraft met gevangenisstraf 
van hoogstens drie jOl'en, 

Ontzetting van de in artikel 37 nO, 1-3 vermelde rpgtm kan worden 
IIitgesp,'oken. 

295. Beleediging, ,trafbaar kJoachtens dezen titel, wordt niet 
vervolgd dan op klagte van hem tegen wien het misdrijf is gepleegd, 
behalve in het geval van artikel 293. 

296. Hij die ten aanzien van een overledene een feit pleegt dat, 
ware deze nog in leven, als smaadscln'ift of smaad zou zijn geken
merkt, wordt, indien het geschiedt met het oogmel'k om nagelaten 
betrekkingen te grieven , gestraft met geldboete van Iwogstens drie 
honderd gulden. 

Dit misdl'Ïjf wordt niet vervolgd dan op klagte van een der 'llt!Jelaten 
betrekkingen. 

297. Hij die een geschrij~ waarin hij weet dat ecne belcediging 
voorkomt of het in artikel 296 omschreven misdrijf wOI'd t gepleegd, 
vel'spreidt, openlijk tentoonste lt of aanslaat, wOI'dt gestraft met ge
vangenisstraf van Iwogstens ééne maand of geldboete van hoogstens drie 
honderd gulden, 

Dit misdrijf wordt niet vel'volgd dan op klagte van de in nrtikel 

205 en het tweede lid van artikPl 296 aangewezen pel'Sonen, 

TITEL XVII. 

Openbaring van geheimm. 

298. Hij die eenig geheim hetwelk hij uithoofde van zijn ambt 
of beroep vel'pligt is te bewaren, opzettelijk openbaart, wordt gestL-aft 
met gevangenisstraf van hoogstens zes weken of geldboete van hoog
.ftens drie honderd gu Iden. 

WIJZIGINGEN O. R. O. 

287. liJk tegm een be
jJaald persoon bij de overheid 
Bette valsche klngt of aal!
gij~e 8chrij~~liJk inlevert of in 
sc1,rift doet brengen, waardoor 
de eer of goede naam van 
dien persoon wordt aangerand, 
wordt, als schuldig aa" taster
lijke aank/agt, gestraft met 
gevangeniastrof van ten hoogste 
drie jaren. 

Ontzetting van de in artikel 
36 nO. 1-3 vermelde regten 
kan worden uitgesproken. 

288. 

artikel 286_ 

289. 

ten !LOogste 

der bloedverwanteJt 
of aangelnllodet' iu de rpgte 
linie of i" den tweeden of 
det·dp.n graad der zijdlinie of 
van den echtgenoot of gfwe
zen echtgenoot van den over
ledene. 

290. schrU't of afbedclitlg 
artikel 289 

tm ILOogste eene te" hoogste 

artikel 

288 artik_' 280 

ste 

291. die opzettelijk eenig 
,-en, open 

ten hoogste ten hoog-
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268. Hij die opzettelijk tegen een bepaald persoon bij de 
overheid eene valsche klachte of aangifte schriftelijk inlevert 
of in schrift doet brengen, waardoor de eer of goede naam 
van dien persoon wordt aangerand, wordt, als schuldig aan 
lasterlijke aanklacht, gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste drie jaren. 

Ontzetting van de in artikel 28 nO. 1-3 vermelde rechten 
kan worden uitgesproken. 

269. Beleediging, strafbaar krachtens dezen titel, wordt 
niet vervolgd dan op klachte van hem tegen wien het misdrijf 
is gepleegd, behalve in het geval van artikel 267. 

270. Hij die ten aanzien van een overledene een feit pleegt 
dat, ware deze nog in leven, als smaadschrift of smaad zou 
zijn gekenmerkt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste driehonderd 
gulden. 

Dit misdrijf wordt niet vervolgd dan op klachte hetzij van 
een der bloedverwanten of aangehuwden van den overledene 
in de rechte linie of zijlinie tot den tweeden graad, hetzij 
van zijn echtgenoot. 

271. Hij die een geschrift of afbeelding van beleedigenden 
of voor een overledene smadelijken inhoud, met het oogmerk 
om aan den beleedigenden of smadelijken inboud ruchtbaar
heid te geven of de ruchtbaarheid daarvan te vermeerderen, 
verspreidt, openlij k ten toon stelt of aanslaat, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste eene maand of geldboete 
van ten hoogste driehonderd gulden. 

Indien de schuldige het misdrijf in zijn beroep begaat en 
er tijdens het plegen van bet misdrijf nog geen twee jaren 
zijn verloop en sedert eene vroegere veroordeeling van den 
schuldige wegens gelijk misdrijf onherroepelijk is geworden, 
kan hij van de uitoefening van dat beroep worden ontzet. 

Dit misdrijf wordt niet vervolgd dan op klachte van de in 
artikel 269 en het tweede lid van artikel 270 aangewezen 
personen. 

TITEL XVII. 

Schending van geheimen. 

272. Hij die opzettelijk eenig geheim, hetwelk hij, vit hoofde 
van zijn hetzij tegenwoordig hetzij vroeger ambt of beroep, 
verplicht is te bewaren, bekendmaakt, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van 
ten hoogste zeshonderd gulden. 

Indien dit misdrijf tegen een bepaald persoon gepleegd is, 
wordt het slechts vervolgd op diens klachte. 

AFWIJKINGEN G. O. 479 
ENVANWETI30EK 1881. 

De aanhef luidde in G. 0.: 
»Hij die een geschrift of 
afbeelding waariu hij weet 
dat eene beleediging voor· 
komt of het in artikel 270 
omschreven misdrijf wordt 
gepleegd, verspreidt", enz. 
(Amend.-C. v. Rapp., door de 

Reg. overgenomen; dl. TI 
bI. 423.) 

Zie bij bet 2e lid van art. 113. 
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299. Hij die, bij eenige ondel'Ueming van handel of nijvel'heid 
werkzaam of werkzaam geweest, bijzonderheden de ondememing be
tt'effende waarvan hem geheimhouding is opgelegd, opzettdiJk bekend 

maakt of mededeelt, wordt gestraft met gevangE'nisstraf van hoogsten .• 
zes weken of geldboete van l/Oogstells drie honderd gulden. 

300. De in dezen titel omsclll'even misdrijven worden /tiet vervolgd 
dMt op klagte van hem tegen wien het misdrijf is gepleegd. 

TITEL XVIII. 

lJfisdriJven tegen de persoonlijke vrijl,eid. 

301. Hij die voor eigen of vreemde rekening slavenhandel drijft 
of desóewust daaraan middelijk of onmiddelijk deelneemt , wordt ge
straft met gevangenisstraf van mit/stens nP.gen maanden ell l/'oogslells 
twaalf jaren. 

- . -

WIJZIGINGEN O. R. O. 

292. 
weest, opzettelijk bij 

legd, bekend 
teil koogste 

ten hoogste 

293. de" , indien zij 
tegen een bepaald persooll ge
pleegd zij?~, niel vervolgd dan 
0Jl ziJne klagte. 

294, 
opzettelij k 

van ten IIOog8te 

302. Hij die als schipper dienst neemt of dienst doet op een 295. 
vaartuig, wetende dat het tot het dl'ijven van slavenhandel bestemd 
is, of het daal'toe gebru ikende: wOl'd t gestraft met gevangenisstraf 
oon min3ten3 negen maallden en l/Oog3te"3 twaalf jaren. val, telt IWQgste 

Indien het Vel'VOel' den dood van een of meel' slaven ten gevolge 
heeft, wordt de schipper gestraft met gevangenisstraf van millstens van 

twee en hoogstens vijftien jal'en. tm I/'oogste 

303. Hij die in eenige andere betrel;king dienst neemt op een 
vaartuig, wetende dat het tot het drij\'en van slavenhandel bestemt! 
is of gebruikt wOI'dt, cif in dienst blijft na die bestemming of dit 
gebruik te hebben vemomen, wOI'dt gestt-aft met govangenisstl'af 
van hoogstens negen jaren. 

304. Hij die voor eigen of vI'eemde rekening middelijk of on
middelijk medewerkt tot het vel'hul'en, vernachten of vel'Zekeren 
van een vaaJ'luig, wetende dat het tot het drijven van slavenhandel 
bestemd is, wordt gestraft met gevangenisstl-af van hoogstens acht 
jaren. 

305. Hij die iemand ovel' de gl'enzen van het rijk in Europa 
voert, met het oogmerk om hem wedel'l'egtelijk (lnder de magt van 
een ander te brengen of in hulpeloozen toestand te vel'plaatsen, 
wordt, als schuldig aan menschenroof, gestJ-aft met gevangenisstl-af 
van ",insteltS negen maanden m hoogstms twaalf jaren. 

306, Hij die opzettelijk een mindel'jarige aan ziine ouders of voogde" 
onttrekt cif van de plaats waar deze ziek met hun goedvinden ophoudt , 
wegvoert, wordt gestraft: 

met gevangenisstraf van hoog.ltells nep:en jaren, indien de minder
jarige beneden de twaalf jaren oud is; 

met gevangenisstl'af van kOOgstBltS viel' jaren en zes maanden, 
indien deze twaalf jaren of ouder is, en met gevangenisstraf van 
l/Oog3ten3 zes jaren, indien list, geweld of bedreiging met geweld 
gebezigd is, 

296. 

0)' vrijwillig in 

ten Iwogste 

297. 

te?, hoogste 

298, 

van ten I/Oogste 

299. ri ge onttrekt aan ltet 
wettig over hem gesteld gezag 
of aan het opzigt van dellgene , 
die dit bevoegd over hem uit
o~fellt , wordt 

ten hoogste 

ten koogste 

ten hoogste 
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273. Hij die opzettelijk aangaande eene onderneming van 
handel of nijverheid bij welke hij werkzaam is of geweest is, 
bijzonderheden waarvan hem geheimhouding is opgelegd, be
kendmaakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
zes maanden of geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden. 

Geene vervolging heeft plaats dan op klachte van het be
stuur der onderneming. 

TITEL XVIII. 

]lisdri.fven tegen de persoonlijke vri.fheid. 

274. Hij die voor eigen of vreemde rekening slavenhandel 
drijft of opzettelijk daaraan middellijk of onmiddellijk deel
neemt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
twaalf jaren. 

275. Hij die als schipper dienst neemt of dienst doet op 
een vaartuig, wetende dat het tot het drij ven van slavenhandel 
bestemd it!, of het daartoe gebruikende, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren. 

Indien het vervoer den dood van een of meer slaven ten 
gevolge heeft, wordt de schipper gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste vijftien jaren. 

276. Hij die als schepeling dienst neemt op een vaartuig, 
wetende dat het tot het drijven van slavenhandel bestemd is 
of gebruikt wordt, of vrijwillig in dienst blijft na die be
stemming of dit gebruik te hebben vernomen, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren. 

277. Hij die voor eigen of vreemde rekening middellijk of 
onmiddellijk medewerkt tot het verhuren, vervrachten of ver
zekeren van een vaartuig, wetende dat het tot het drijven 
vltn slavenhandel bestemd is, wordt gestraft met gevangenis
straf van ten hoogste acht jaren. 

278. Hij die iemand over de grenzen van het rijk in Europa 
voert, met het oogmerk om hem wederrechtelijk onder de 
macht van een ander te brengen of om hem in hulpeloozen 
toestand te verplaatsen, wordt, als schuldig aan menschen
roof, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren. 

279. !lij die opzettelijk een minderjarige onttrekt aan het 
wettig over hem gesteld gezag of aan het opzicht van dengene 
die dit desbevoegd over hem uitoefent, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren. 

Gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren wordt opge
legd, indien list, geweld of bedreiging met geweld is gebezigd, 
of indien de minderjarige beneden de twaalf jaren oud is. 
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Deze straffen kunnen met een derde worden veJ'hooj:(d, indien het 
misdrijf wordt gepleegd met een baatzuchtig oogmerk of met het 
oogmerk om den mindel~al"Îge tot ontuchtige handelingen te bre"gnl. 

307. Als schu ldig aan schaking wOI'dt gestJ'aft: 
1°. met gevangenisstraf van hoogsten,. zes jaren, hij die eene 

Vi'OUW door list, geweld of bedreiging met geweld wegvoert, 
met het oogmerk om zich haar bezit in of buiten echt te 
ve r·zeker'en ; 

2°. met gevangenisstraf van hOOtlstens viel' jaren en zes maanden, 
hij die eene minderjarige î'l'I>U/O, mei Ilnr. tOfStemming dorh, 

blliü'n de" wit van hare oud,'rs of voogdm wt:!7voert, met het 
oogmerk om zich haar bezit in of buiten echt te verzekeren . 

Geene verl'O~qing heeft plaats dan op klagte hetzY van de weg.qeuoPrde, 
hetzij van de ouders of î'oogdm, en indien er een I/Uweliik is geslotm, 

.qeene veroordpeling, dan nadat de nietigheid van het huwelijk is uit
gesproken. 

308. Hij die pen aan zij1/C ouders of ,'oogden onttrokken of wegge

voerden minderJarige desbewust verbergt, of he/zij met een baatzuchtig 
oogmerk, hetzij met het oogmerk om hem tot ontudJtige hande
li ngen te br·en.qen, bii ziel! holldt, wordt gestraft: 

met gevangenisstraf van IlOogslens zes jar·en. indien de mindcl'jar'ige 
beneden de twaalf jar'en oud is; 

met gevangenisstraf van IlOogMells vier' jar'en en zes maanden. inrlien 
deze twaalf jaren of ouder is. 

309. Hij die weigert een mindeijarige die onder zij1/e bewaring of opzigt 

gesteld is, aan den regt!tebbende op diens vOl'det'ing te laten volgen, 
wor'dt gestraft met gevangenisstraf van hoogstens één jaar. 

310. Hij die opzettelijk iemand weder'r'egtelijk van d", vrijheid 
berooft of van de vr'ijheid bel'Oofd houdt, wor'dt gestr'aft met gevan-
gen isstmf van hoog"lerls zes jar'en , ' 

Indien het feit zwaar' li gchamelijk letsel ten gevolge heeft, wor'dt 
de schuldi ge gestraft met gevangenisstmf van liOogstms negen jaren, 

Indien het feit den dood ten gevolge heeft, wordt hij gestraft met 
gevangenisstraf van min.ftells negen maallde?t nt Iwogstens twaalf Jaren. 

WIJZIGI NGEN O. R. O. 

brnlgelt. 
lJlet het plegen van geweld 

wordt gelijkgesteld het bre1/gen 
in een toestand van bewuste
looslU'id. 

300. 
tl'1l hoogste 

(Zie art. 281 van het Wetboek ,) 

ten hoogste 

vr01lW, buitnt den wil 
van hare ouders of roogdm, 
doch met hare toestemmillg weg 

Met liet plegen Z'alt grweld 
wordt gelijk gesteld het bre"gfll 
in een topstand rail bewuste
loosl,eid. 

Geene vervolging hetft plaats 
dan op klugle van de wegge
voerde, of zoolo'11g zii minder
ial'ig is, hplzY van haar zelve, 
Iietzii 'IOn de ouders of 1'0o.qden. 
Indien er een huwelijk is .r;e
sloten, !teeft ,qee1le vel'oordee
ling plaats, dan 

301. [Zie bij art. 482 van 
heL O. Stc.] 

302. Hij die op:eitelijk ee" 
minderjarige die onttrokken is 
of zich onttrokken heeft aan het 
wettig over !tem gnteZd gezag 
of aan h.et opzigt van de"gene, 
die dit bel'oegd o"er!tem uitoe
fent, bb' ziel! houdt, he/zii 

gf11. wordt 

ten IlOuf/slp 

ten hoogste 

\Zie art. 280 van het Wetboek.) 

303. een onder zijn opf!igt 
gestelden minderJarige, aa'j den 
regthebbende die hem als zoo
danig bekend is, oJ! 

ten hoogste een 

304. 

ten hoogste 

ten Iloogste 

valt telt hoogste twaalf farm, 
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2 80. Hij die opzettelijk een minderjarige die onttrokken is 
of zich onttrokken heeft aan het wettig over hem gesteld ge
zag of aan het opzicht van dengene die dit desbevoegd over I 
hem uitoefent, verbergt of aan de nasporing van de ambte-
naren der justitie of politie onttrekt, wordt gestraft met ge- [Zie art. 308 van het O. Sto.] 
vangenisstraf van ten hoogste drie jaren of, indien de minder-
jarige beneden de twaalf jaren oud is, met gevangenisstraf 
van ten hoogste zes jaren. 

2 8 1. Als schuldig aan schaking wordt gestraft: 
1°. met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren, hij die 

eene minderjarige vrouw, zonder den wil van hare ouders 
of voogden, doch met hare toestemming wegvoert, met [Zie nrt. 307 van het O. Sto.] 
het oogmerk om zich haar bezit in of buiten echt te 
verzekeren; 

20. met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren, hij 
die eene vrouw door list, geweld of bedreiging met ge
welrl wegvoert, met het oogmerk om zich haar bezit 
in of buiten echt te verzekeren. 

Geene vervolging heeft plaats dan op klachte. 
De klachte geschiedt: 
a. indien de vrouw tijdens de wegvoering minderjarig is, 

hetzij door haar zelve, hetzij door iemand wiens toestemming [Zie art. 307 van het O. Sto.] 
zij tot het aangaan van een huwelijk behoeft; 

b. indien zij tijdens de wegvoering meerderjarig is, hetzij 
door haar zelve, hetzij door haren echtgenoot. 

Indien de schaker met de weggevoerde een huwelijk heeft 
gesloten, heeft ge ene veroordeeling plaats, dan nadat de nietig
heid van het huwelijk is uitgesproken. 

282. Hij die opzettelijk iemand wederrechtelijk van de vrij
heid berooft of beroofd houdt, wordt gestraft met gevangenis
straf van ten hoogste zeven jaren en zes maanden. 

Indien het feit zwaar lichamelij k letsel ten gevolge heeft, 
wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
negen jaren. 

Indien het feit den dood ten gevolge heeft, wordt hij ge-
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311. ne ill artikel 310 bedreigde straffen zijn ook van toepassing ne in dit artikel be 
op hem die desbewust eene plaats tot de wederregtelijke vrijheidsberoo- o}J:::pttel~ik tot 

ving verschaft. ving eene plaats ver 

312. Hij die opzettelijk iemand wederregtelijk doet opnemen in 305. 
een krachtens de wet erkend krankzinnigengesticht, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van hoogstens zeven jaren en zes maanden. ten hoogste 

313. Hij aan wiens schuld te wijten is dat iemand die als hank
zinnig in een gesticht is opgenomen, doch omtl'ent wien de bij de 
wet gevorderde verklaring is opgemaakt dat bij lIem geene sporm van 
krankzinnigheid aanwezig zi.in of dat ltij genoegzaam is lU'rsteld, niet 

wordt ontslagen, wordt gestraft met hechtenis van h,oogstells twee 
maanden of geldboete vall hoogstens drie ho'nderd gulden, 

306. 

ring, waal'op liet ontslag 
moet volgeu, is opgemaakt, ,tiet 

tm llOogste 
teIL hoogste 

314. Met gevangenisstI-af van Iwogs/ms negen maanden of geldboete 307, tm hOOg,flt! 
van llOogstens drie hondel'd gulden wordt gestraft: teil hoogste 

1°, hij die een ander door geweld of bedreiging met geweld weder-
regtelijk dwingt om iets te doen, niet te doen of te dulden; 

2°, hij die een andel' dool' bedreiging met smaad of smaadsclll'ift 
dwingt om iets te doen, niet te doen of te dlllden, dllldm, 

Jll pi het J)lege" vall geweld 
wordt gelijk gesteld het brengeIl 
in eet! toestand van bewuste
loosheid. 

315. Bedl'eiging met openl\jk geweld met veJ'eenigde kl-achten 308. 
tegen personen of goederen, met eenig misdrijfwaal'dool' de algemeene 
veiligheid van pel'sonen of goedel'en in gevaar wordt gebl'agt, met 
vel'kl-achting, met feitelijke aanranding der eerbaal'heid, met eenig ton de 
misdl'ijf tegen het leven gerigt, met zwal'e mishandeling of met 
bl'andstichting, wordt gestl'aft met gevangenisstraf "an llOog.ftells éé" tlln llOo!/ste eelt 
jaar en zes maanden. 

Indien deze bedl'eiging plaats heeft schl'iftelijk en onder eene 
bepaalde voorwaarde, wOl'dt zij gestl'aft met gevangenisstJ-af van 
hoogstms drie jaren. ten hoogste 

316. Bij vel'Oordeeling tel" zake van een del' in de artikt>len 301-312 309, len 29 .. -300, 302-305 
en in het tweedp. lid van arti/'"et 315 omschreven misdl'ijven. kan a1·tikel 308 
ontzetting van de in OI'/iket 37 nO. 1-4 vermelde regten wOl'clen al·tikel 36 

uitgespl'oken. 

TI TEL XIX, 

Jlli.fdrijven tegen liet leven gerÎgt. 

317, Hij die opzettelijk een ander van het leven berooft, WOI'dt, 310, 
als schuldig aan doodslag, gestraft met gevangenisstraf t'a" minstens t'alt 
"pyen maanden en hoogstens twaalf jaren. ten hoogste 

Gevangenisstraf van minstens één en hOOf/stens vijftien jaren wOl'dt von ten hoogste 

opgelegd aan den schuldige clie het misdrijf begaat: 
1°. tegen zijne moeder of zijnen wettigen vad et' ; 

2°. tegen zijne vrouw; 
3°. tegen een ambtenaar gedul'encle of tel' zake van cle regtmatige 

uitoefening zijner bediening. 

S' 

o 
e 
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strnft met gevangenisstmf van ten hoogste twaalf jaren. 
De in dit artikel bepaalde straffen zijn ook van toepassing 

op hem die opzettelijk tot de wederrechtelijke vrijheidsrooving 
eene plaats verschaft. 

283. Hij aan wiens schuld te wijten is dat iemand weder
rechtelijk van de vrijheid beroofd wordt of beroofd blijft, wordt 
gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geld
boete vall ten hoogste driehonderd gulden. 

Indien het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft, 
wordt de schuldige gestraft met hechtenis van ten hoogste 
negen maanden. 

Indien het feit den dood ten gevolge heeft, wordt hij ge
straft met hechtenis van ten hoogste een jaar. 

284. Met gevangenisstraf van ten hoogste negen maanden 
of geldboete van ten hoogste driehonderd gulden wordt gestraft: 

10. hij die een ander door geweld of bedreiging met geweld 
wederrechtelijk dwingt iets te doen, niet te doen of te 
dulden; 

20. hij die een ander door bedreiging met smaad of smaad
schrift dwingt iets te doen, niet te doen of te dulden. 

In het geval onder 20. omschreven, wordt het misdrijf niet 
vervolgd dan op , klarhte van hem tegen wien het gepleegd is. 
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285. Bedreiging met openlijk geweld met vereèlligde krach
ten tegen personen of goederen, met eenig misdrijf waardoor 
de algemeene veiligheid van personen of goederen in gevaar 
wordt gebracht, met verkrachting, met feitelijke aanranding 
van de eerbaarheid, met eenig misdrijf tegen het leven ge
richt, met zware mishandeling of met brandstichting, wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren. 

Indien deze bedreiging schriftelijk en onder eene bepaalde 
voorwaarde geschiedt, wordt zij gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste vier jaren. 

286. Bi.j veroordeelingwegens een der in de artikelen 274-282 
en in het tweede lid van artikel 285 omschreven misdrijven, 
kan ontzetting van de in artikel 28 nO, 1-4 vermelde rechten 
worden uitgesproken. 

TITEL XIX. 

JJf isdl'ijven tegP1t het leven [Jericltt. 

287. Hij die opzettelij k een ander van het leven berooft, 
wordt, als schuldig aan doodslag, gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste vijftien jaren. 
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318, Indien de doodslag wOl'dt gepleegd onder de onmiddelijke 311. 
werking van een hevigen toorn welken de verslagene zelf heeft op-
gewekt dooI' opzettelijke feitelijkheden, beleediging of tm'ging, hetzij 
tegen den dadel' hetzij tegen del'den, wordt het maximum del' in 
artikel 317 bedreigde stl'a/l'en verminderd tot de I/elft m I/et minimum artikel 310 
tot zps dagen, 

I/pift. 

Gelijke strafvel'mindm'ing is van toepassing op den doodslag dooI' 
den eenen echtgenoot tegen den anderen of tegen den deelgenoot in 
diens overspel gepleegd, ondel' de onmiddelijke wel'king van een 
hevigen tool'n ten gevolge van betI'apping op ovel'spel ontstaan, 

319, Doodslag voorafgegaan, vergezeld of gevolgd dool' een str3of- 312, 
baal' feit en gepleegd met het oogmerk om de uitvoering van dat 
feit VOOI' te bel'eiden of gemakkelijk te maken, of om aan zich zeI ven 
of andere deelnemers aan dat feit stralfeloosheid te vel'zekeren, wordt 
gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van mi1lstens 

drie jaren, 

320, Hij die opzetlelijh' en mft voorl'edulttrn rade peil ander vall het 

[PVPII bn·oofl. wordt, als schuld ig aan mOOl'd, gestraft met levenslange 
gevangenisstI-af of tijdelijke 'Jan minstens drie jaren. 

321. De moeder die, onder de onmiddeliJlee werking van vrees voor 
de ontdekking van hal'e bevalling, haal' kind bij of kort na de ge
bOOl'te opzettelijk van h",t leven berooft, wordt gp.sti'aft met gevan
genisstraf van hoogstens zes jaren, 

322, De moedel' die, tel' uitvoering van een onder de onmiddelijke 

wC! king van vrees VOOI' de ontdekking van hal'e aanstaande beval
ling genomen besluit, haal' kind bij of kort na de geboorte opzet
telijk van het leven berooft, /Oordt gpstmft met gevangenisstI-af van 
I/oogstells negen jaren, 

323, De in de artikelen 321 P1! 322 omschreven misdl'ijven worden 
ten aanzien van anderen die el' aan deelnemen, als doodslag of 
moord aangemerkt, 

324, Hij die een andel' op zijn llitdl'llkkelijk en ernstig verlangen 
van het leven bel'ooft, wordt gestmft met gevangenisstl'af van I,oog
stens twaalf jaren, 

325, Hij die l'en ander bij zetjmoord opzettelijle beludpzaam is of Milt 
desbplcltst de middelen daartoe vel'schaft, wordt, indien de zelfmool'd 
volgt, gestraft met gevangenisstraf van hoogalens drie jaren. 

326, De vrouw die opzettelijk de afdrij\'ing of den dood van hare 
vrucht verool'Zaakt of dool' een andel' laat veroorzaken, wOl'dt gestmft 
met gevangenisstraf van Iwogstens drie jaren, 

327, Hij die opzettelijk de afdrijving of den dood del' \'I'ucht van 
eene vrouw zonder hare toestemming VerOOI"laakt, wOl'dt gestraft 
met gevangenisstraf van I100gstens negen jaren. 

/i'" hoog.,te 

twintig 

313, die met ~oorbedacltt", 

/'Ode een doodslag ptPPgt, wordt, 

ten llOog.,tt: twintig 

314, tip wel' 

wordt, til, sclmldig ar'" 
kinderdoodslag , ge 

ten ho?gste 

315, de 

wel' 

wordt. at., sc/IIlldig orll! 
lei'ldermoord, gP. 

teil hoogste 

316, al'tikden 314 PIl 315 

317, 

ste 
318, die opzettdii Ir PP" 

onder bij zplfmoord bdwtjlzflnm 
is 0/ Item de 

ten llOog,,1 e 

319, 

ten hoogsle 

320, die, behall'" il1 geval 
Vfl11 lel'P?1sgevarr,' 1'001' cl" NOUW 

of de VNlcltt, op 
ten llOogsl e 
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288. Doodslag gevolgd, vergezeld of voorafgegaan van een 
strafbaar feit en gepleegd met het oogmerk om de uitvoering 
van dat feit voor te bereiden of gemakkelijk te maken, of 
om, bij betrapping op heeter daad, aan zich zeI ven of andere 
deelnemers aan dat feit hetzij straffeloosheid hetzij het bezit 
van het wederrechtelijk verkregene te verzekeren, wordt ge
straft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten 
hoogste twintig jaren. 

289. Hij die opzettelijk en met voorbedachten rade een 
ander van het leven berooft, wordt, als schuldig aan moord, 
gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten 
hoogste twintig jaren. 

290. De moeder die, onder de werking van vrees voor de 
ontdekking van hare bevalling, haar kind bij of kort na de 
geboorte opzettelijk van het leven berooft, wordt, als schuldig 
aan kinderdoodslag, gestraft met gevangenisstrafvan ten hoogste 
zes jaren. 

291. De moeder die. ter uitvoering van een onder de wer
king van vrees voor de ontdekking van hare aanstaande be
valling genomen besluit, haar kind bij of kort na de geboorte 
opzettelijk van het leven berooft, wordt, als schuldig aan 
kindermoord, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
negen jaren. 

292. De in de artikelen 290 en 291 omschreven misdrijven 
worden ten aanzien van anderen, die er aan deelnemen, als 
doodslag of als moord aangemerkt. 

293. Hij die een ander op zijn uitdrukkelijk en ernstig ver
langen van het leven berooft, wordt gestraft met gevangenis
straf van ten hoogste twaalf jaren. 

294. Hij die opzettelijk een ander tot zelfmoord aanzet, 
hem daarbij behulpzaam is of hem de middelen daartoe ver
schaft, wordt, indien de zelfmoord volgt, gestraft met gevan
genisstraf van ten hoogste drie jaren. 

295. De vrouw die opzettelijk de afdrijving ofdendood van 
hare vrucht veroorzaakt of dool' een ander laat veroorzaken, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren. 

296. Hij die opzettelijk de afdrijving of den dood der vrucht 
van eene vrouw zonder hare toestemming veroorzaakt, wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren. 
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Indien het feit den door! tnt gevolge heeft, wornt hij gestl'aft met 
gevangenisstl-af van minstens negen maanden PIl llOogstens twaalf jat·en. 

328. Hij die opzettelijk de afdl'ijving of den dood de!' vrucht van 
eene VI'OUW met hare toestemming veroorzaakt, wordt gestraft met 
gevangenisstl'af van hoogs/nIS viel' jaren en zes maanden. 

Indien het feit den dood tm gevolge heeft, wordt hU gestraft met 
gevangenisstl-af van llOogstms zes jaren. 

329. Indien een geneeskunstoefenam' of artseniibereider ziel, 1TIpdejJligtig 

maakt aan het misdriif in artikel 326, of sclt1tldig of medepligtig aan een 

del' in de artikelen 327 en 328 Olllscltreven misnrijven, kunnen de in 
die artikelen bedl'eigrle stl-afl'en met een derde worden verhopgd, 
en kan hij vall de uitoefening van zijn beroep worden ontzet. 

330. Bij veroordeeling wegens doodslag, behalve in het geval 
bij artikel 318 vool'zien, wegens moord of wegens een del' in de arti· 
kden 32~, 327 C1t 328 omschreven misdl'ijven, kan ontzetting van 
de in artikel 37 nO. 1-5 vermelde regten worden uitgesproken. 

T JTEL XX. 

IJtishande1i71U· 

331. Hij die dool' eenige daad aan een amlel' opzettelijk ligcIm· 
melijk leed toebrengt of opzettelijk diens gezondheid benadeelt, wOI'dt, 
als schuldig aan mishandeling, gestraft met gevangenisstl-af van 
I/Oogstens éHn jan}' en zes maanden. 

Indien het feit zwaar ligchamelUk letsel ten gevolge heeft. wordt 
de schuldige gestraft met gevangenisstJ-af van llOogste?ls viel' jaren 
en zes maanden. 

Indien het feit den dood ten gevolge heeft, wordt hij gestl-aft 
met gevangenisstraf van hoogstens zes jaren. 

Poging tot dit misdrijf is niet sb-afbaar. 

332. Mishandeling gepleegd met vOOl'bedachten l'ade wordt ge
stJ-aft met gevangenisstI-af van I/Oogstens drie jat'en. 

Indien het feit zwaar ligchamelijk letsel ten gevolge heeft, wordt 
de schuldige gestl'aft met gevangenisstl-af van hoogstens negen jaren. 

Indien het feit den dood ten gevolge heeft) wOl'dt hij gestraft 
met gevangenisstI-af van minstens npge1l maanden fn llOo.f/stms twaalf 
jaren. 

Poging tot dit misdrijf is niet sh-afbaar. 

333. Hij die dool' eenige daad aan een ander opzettelijk zwaar 
ligchamelijk letsel toebrengt, wordt) als schuldig aan zware mis
handeling, gestraft met gevangenisstraf van I/Oogslens zes jaren. 

Indien het feit den dood ten gevolge heeft, wordt de schuldige 
gestI-aft met gevangenisstt-af van /loogstens zeven jaren en zes maanden. 

WIJZIGTNGEN O. R. O. 

dood van df rrnllW . Ii'1I 

van ten IlOogste 
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artikel 319, of scltUldig of 
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artikelen 320 e,,3210msc!lreveJl, 

323. 
artikel 311 

kelP1l 317, 320 PIl 321 
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324. 
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Indien het feit den dood van de vrouw ten gevolge heeft, 
wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien 
jaren. 

297. Hij die opzettelijk de afdrijving of den dood der vrucht 
van eene vrouw met hare toestemming veroorzaakt, wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en zes 
maanden. 

Indien het feit den dood van de vrouw ten gevolge heeft, 
wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren. 

298. Indien een geneeskundige, vroedvrouw of artsenij be
reider medeplicl::.tig is aan het misdrijf in artikel 295, of 
schuldig of medeplichtig aan een der misdrijven in de artikelen 
296 en 297 om sc hreven, kunnen de in die artikelen bepaalde 
straffen met een derde worden verhoogd, en kan hij van de 
uitoefening van het beroep waarin hij het misdrijf begaat 
worden ontzet. 

299. Bij veroordeeling wegens doodslag, wegens moord of 
wegens een der in de artikelen 293, 296 en 297 omschreven 
misdrijven, kan ontzetting van de in artikel 28 nO. 1-5 ver
melde rechten worden uitgesproken. 

TITEL XX. 

lIfirllandeling . 

300. Mishandeling wordt gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste twee jaren of geldboete van ten hoogste drie
honderd gulden. 

Indien het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft, 
wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
vier jaren. 

Indien het feit den dood ten gevolge heeft, wordt hij ge
straft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren. 

Met mishandeling wordt gelijkgesteld opzettelijke benadee
ling der gezondheid. 

Poging tot dit misdrijf is niet strafbaar. 

301. Mishandeling gepleegd met voorbedachten rade wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren. 

Indien het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft, 
wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
zes jaren. 

Indien het feit den dood ten gevolge heeft, wordt hij ge
straft met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren. 

30 2 . Hij die aan een ander opzettelijk zwaar lichamelijk 
letsel toe brengt, wordt, als schuldig aan zware mishandeling, 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren. 

Indien het feit den dood ten gevolge heeft, wordt de schul
dige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste tien .iaren. 

JU 
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334. Zware mishandeling gepleegd met voorbedachten rade wordt 
gestraft met gevangenisstraf van minstens negen maanden et! hoogstens 
twaalf jaren. 

Indien het feit den dood ten gevolge heeft, wordt de schuldige 
gestraft met gevangenisstraf van minstens één en hoogstens vijftien jaren. 

335. Hij die aan een ander voor het leven of de gezondheid ge
vaarlijke stoffen toedient, met het oogmerk om diens gezondheid te 
benadeelen, wordt gestmft met gevangenisstraf van !wogstens negen 
jaren. 

Indien het feit zwaar ligchamelijk letsel ten gevolge heeft, wordt 

WIJZIGINGEN O. R. O. 

327. 
van ten hoof/ste 

van ten hoogste 

328. 
(Zie art. 304, 30. vnn het Wetb.) 

ten hoof/ste 

de schuldige gestraft met gevangenisstraf van minstens negen maanden van tet, 
en hoogstens twaalf jaren. !wogste 

Indien het feit den dood ten gevolge heeft, wordt hij gestraft 
met gevangenisstraf van minstens één en !wogstens vijftien jaren. van ten !wogste 

336. De in de artikelen 331-335 bedreigde straffen kunnen met 
een derde worden verhoogd ten aanzien van den schuldige die het 
misdrijf begaat: 

1°. tegen zijne moeder of zijnen wettigen vader; 
2°. tegen zijne vrouw; 
3°. tegen een ambtenaar gedurende of tel' zake van de regtmatige 

uitoefening zijner bediening. 

337. Indien een del' in de artikelen 331, 333 en 335 omschreven 
misdrijven wordt gepleegd onder de onmiddelijke werking van een 
hevigen toorn welken de mishandelde zelf heeft opgewekt dool' op
zettelijke feitelijkheden, beleediging of terging, hetzij tegen den 
dader hetzij tegen derden, wordt het maximum der in die artikelen 
bedreigde straffen verminderd tot de !telft en !,et minimum tot zes 
dagen. 

Gelijke strafvermindering is van toepassing op elk dezer misd)'ijven 
door den eenen echtgenoot tegen den anderen of tegen den deel
genoot in diens overspel gepleegd, onder de onmiddelijke werking 
van een hevigen toorn ten gevolge van betrapping op overspel ont
staan. 

338. Bij veroordeeling tel' zake van een del' in de artikele" 332 
en 334 omschreven misdrijven of tel' zake van het in OI·tikel 335 
omschreven misdrijf, indien het met voorbedachten rade is ge
pleegd, kan ontzetting van de in a,·tikel 37 nO. 1-4 vermelde regten 
worden uitgesproken. 

339. Zij die opzettelijk deelnemen aan een aanval of gevecht 
waarin onderscheidene personen zijn gewikkeld, worden, behoudens 
ieders verantwoordelijkheid voor de bijzondere dool' hem bedreven 
feiten, gestraft: 

1°. met gevangenisstraf van hoogstens twee jaren, indien de aan
val of het gevecht alleen zwaar ligchamelijk letsel ten gevolge 
heeft ; 

2°. met gevangenisstraf van !wogstens drie jaren, indien de aan
val of !tet f/evecM ieman,ls dood ten gevolge heeft. 

329. a,·tikelen 324-328 

330. artikelen 324 en 326 

331. m·tiJ,·elen 325 
en 327 m·tikd 328 

artikel 36 

332. vecMerij 

ten hoof/ste 
of vecltterij 

ten !lOof/ste 
of vec!tterij 
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30 3 . Zware mishandeling gepleegd met voorbedachten rade 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren. 

Indien het feit den dood ten gevolge heeft, wordt de schuldige 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren. 

304. De in de artikelen 300-303 bepaalde straffen kunnen 
met een derde worden verhoogd: 

] 0. ten aanzien van den schuldige die het misdrijf begaat 
tegen zijne moeder, zijn wettigen vader, zijn echtgenoot 
of zijn kind; 
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20. indien het misdrijf wordt gepleegd tegen een ambte
naar gedurende of ter zake van de rechtmatige uit
oefening zijner bediening; 

30. indien het misdrijf wordt gepleegd door toediening van [Zie art. 335 van het O. Stc.] 
voor het leven of de gezondheid schadelijke stoffen. 

305. Bij veroordeeling wegens een der in de artikelen 301 
en 303 omschreven misdrijven kan ontzetting van de in artikel 
28 nO. 1-4 vermelde rechten worden uitgesproken. 

306. Zij die opzettelijk deelnemen aan een aanval of vechterij 
waarin onderscheiden personen zijn gewikkeld, worden, be
houdens ieders verantwoordelijkheid voor de bijzondere door 
hem bedreven feiten, gestraft: 

1°. met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren, indien 
de aanval of vechterij alleen zwaar lichamelijk letsel 
ten gevolge heeft; 

20. met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren, indien 
de aanval of vechterij iemands dood ten gevolge heeft. 
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TITEL XXI. 

Onwillig veroorzaken van den dood of van ligckamelijk letsel. 

340. Hij aan wiens schuld de dood van een ander te wijten is, 
wordt gestraft met hechtenis van !wogstens negen maanden. 

341. Hij aan wiens schuld te wijten is dat een ander zwaar 
ligchamelijk letsel bekomt of zoodanig ligchamelijk letsel waaruit 
tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van ambts- of be
roepsbezigheden ontstaat, wordt gestraft met hechtenis van koogstem 
zes maanden. 

342. Indien de in dezen titel omschreven misdrijven worden ge
pleegd in de uitoefening van eenig ambt of beroep, kan de straf 
met een derde worden verhoogd, en kan de regter de openbaar
making zijner uitspraak gelasten. 

TI TEL XXII. 

])iefstal en strooperij. 

343. Hij die eenig goed dat geheel of ten deele aan een ander 
toebehoort, wegneemt, met het oogmerk om het zich wederregtelijk 
toe .te eigenen, wordt, als schuldig aan diefstal, gestraft met ge van
genistraf van lLOogstens drie jaren. 

De straf kan met een derde worden verhoogd: 
1°. indien de schuldige in eenige dienstbetrekking staat en de 

diefstal is gepleegd ten nadcele van zijn meester of Valt 
em lid van ket gezin zijns meesters; 

2°. indien de schuldige is de meester of em lid van I,et gezin des 
meesters en de diefstal is gepleegd ten nadeele van hem die 
tot dien meester in eenige dienstbetrekking staat. 

344. Met gevangenisstraf van koogstens vier jaren en zes maanden 
word t gestraft: 

10. diefstal van voorwerpen bewaard of tentoongesteld in eene kerk 
of openbaar gebouw, gepleegd door iemand aldaar toegelaten; 

2°. diefstal van voorwerpen van wetenschap, kunst of nijverheid 
die in voor het publiek toegankelijke verzamelingen worden 
bewaard of van voorwerpen die op tentoonstellingen zijn bijeen
gebragt; 

3°. diefstal van vee uit de weide; 
4°. diefstal van dijkmaterialen of gel'eedschappen, bestemd tot 

het herstellen van dijken of tot het voorkomen of stuiten van 
overstrooming. 

345. Met gevangenisstraf van hoogstens zes jaren wordt gestraft: 
1°. diefstal bij gelegenheid van brand, watersnood, schipbl'euk, 

stt'anding, oproer, muiterij of oOl'logsnood; 
2°. diefstal bij nacht in eene woning ofop een besloten erf waarop 

eene woning staat, dool' iemand die zich aldaar buiten weten 
of in strijd met den wil van den l'egthebbende bevindt; 

WIJZIGINGEN O. R. O. 

333. 
ten hoogste 

334. 

ten Iloogste 

335. 

336. 

ten I,oogste 
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meester, een lid van !tet gezin 
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337. ten koogste 

begaan 

338. tMI, lLOogste 
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TITEL XXI. 

Veroorzltken van den dood of van licltamelijlc letsel door sclluld. 

307. Hij aan wiens schuld de dood van een ander te wijten 
is, wordt gestraft met gevangenisstraf of hechtenis van ten 
hoogste negen maanden. 

308. Hij aan wiens schuld te wijten is dat een ander zwaar 
lichamelijk letsel bekomt of zoodanig lichamelijk letsel waar
uit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening zijner 
ambts- of beroepsbezigheden ontstaat, wordt gestraft met ge
vangenisstraf of hechtenis van ten hoogste zes maanden. 

309. Indien de in dezen titel omschreven misdrijven worden 
gepleegd in de uitoefening van eenig ambt of beroep, kan de 
straf met een derde worden verhoogd, kan ontzetting worden 
uitgesprokeu van de uitoefening van het beroep waarin het 
misdrijf is gepleegd, en kan de rechter de openbaarmaking 
zijner uitspraak gelasten. 

TITEL XXII. 

Diefstal en stroaperij. 

310. Hij die eenig goed dat geheel of ten deele aan een 
ander toebehoort, wegneemt, met het oogmerk om het zich 
wederrechtelijk toe te eigenen, wordt, als schuldig aan dief
stal, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren 
of geldboete van ten hoogste zestig gulden. 

311. Met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren wordt 
gestraft: 

1°. diefstal van vee uit de weide; 
2°. diefstal bij gelegenheid van brand, ontploffing, waters

nood, schipbreuk, stranding, spoorwegongeval, oproer, 
muiterij of oorlogsnood; 

30. diefstal gedurende den voor de nachtrust bestemden 
tijd, in eene woning of op een besloten erf waarop eene 
woning staat, door iemand die zich aldaar buiten weten 
of tegen den wil van den rechthebbende bevindt; 

In beide artikelen stond in 
G.O. in plaats van: gevan
genisstraf of ItecldenÏ8: 
alleen: »hechtenis". 
(Amend.-C.v. RaPl]., door 

de Reg. overgenomen j 
dl. IJ bI. 484, 485.) 

De slotwooruen: of geldboete 
van ten lloogste zestig gulden, 
ontbraken in G O. 
(Bijgevoegd door aanneming 

van amend.-Lenting; dl. 
Jl bI. 497.) 
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3°. diefstal door drie of meel' personen; 
40. diefstal waarbij de schuldige zich den toegang tot de plaats 

des misdrijfs heeft verschaft of het weg te nemen goed onder 
zijn bereik heeft gebl'agt dOOl' middel van braak, inklimming, 
ondergraving) valsche sleutels of andeJ'e tot opening van de 
plaats waal' of het voorwerp waarin zich het goed bevindt, 
niet bestemde werktuigen) een valsche order of een valsch 
kostuum. 

Indien de in nO. 2 omschreven diefstal vergezeld gaat hetzij van 
de in nO. 3, hetzij van de in nO. 4 vermelde omstandigheden) wordt 
gevangenisstraf van ltOogstens negen jaren opgelegd. 

346. Met gevangenisstraf van Iwogstens zeven jaren en zes maanden 
wordt gestraft diefstal) voorafgegaan of vergezeld door geweld of 
bedreiging met geweld tegen personen) gepleegd met het oogmerk 
om dien diefstal VOOI' te bCl'eiden of gemakkelijk te maken. 

Indien het geweld eenig ligchamelijk leed ten gevolge heeft) wordt 
gevangenisstraf van hoogstens negen jaren opgelegd. 

Indien het geweld zwaar Iigchamelijk letsel ten gevolge heeft of 
het feit tevens valt in de slotbepaling van artikel 345) wordt ge
vangenisstraf van minstens negen maanden en hoogstens twaalf jaren 
opgelegd. 

Indien het geweld den dood ten gevolge heeft, wordt gevangenis
stJ-af vali minstens één en hoogstens vijftien jaren opgelegd. 

Met het plegen van geweld wordt gelijk gesteld het bl'engen in 
een toestand van bewusteloosheid. 

347. Bij veroordeeling tel' zake van diefstal) kan ontzetting van 
de in artikel 37 nO. 1-5 vermelde regten worden uitgesproken. 

348. Hij die geheel of ten deele aan een ander toebehoorende 
mestspeciën , zoden, plaggen, heide, helm, wier, riet, biezen, mos, 
zand, aarde) grind, ongBsneden turf, onbewerkt hak- of sprokkelhout, 
on geplukte of afgevallen boomvruchten of bladeren, te veld staand 
gras of te veld staande veldvruchten wegneemt, met het oogmerk 
om zich die voorwerpen wederregtelijk toe te eigenen, wordt, mits 
Itet feit zij gepleegd noch met behulp van vaartuigen of trek- of tastdieren ) 
noclt onder eene der in artikel 34"5 vermelde olllstandighpden, als schuldig 
aan strooperij, gestraft met gevangenisstl-af van I/oogstens drie weken 
of geldboete ~an ltOo.qstens zestig gulden. 

Indien de schuldige binnen de laatste twee jarm ter zake van ltetzelfde 
misdrijf is veroordepld" wOI'dt Itij gestraft met gevangenisstraf van hoogstens 
zeI UJckl!1l t 

· ~ • • • "t' 

WIJZIGINGEN O. R. O. 

twee 

ttm ltOogste 

339. ten hoogste 

ten hoogste 

artikel 338 
van ten hoogste 

llan ten hoogste 

340. 
artikel 36 

341. 
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wordt) als 

ten hoogste 
ten hoo.qste 

Indien tiidens het plegen van 
het misdrijf nog geen twee jaren 
zijn verloopen sedert de scltut
dige ter zake van hetzelfde mis
drijf onl/erroepelij k is veroor
dl'eld) wordt Itij gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoof/sie 
zes weken. 
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40. diefstal door twee of meer vereenigde personen; I 
50. diefstal waarbij de schuldige zich den toegang tot de 

plaats des misdrijfs heeft verschaft of het weg te nemen 
goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van 
braak, verbreking of inklimming, van valsche sleutels, 
van een valsche order of een valsch kostuum. 

Indien de in nO. 3 omschreven diefstal vergezeld gaat van 
eene der in nO. 4 en 5 vermelde omstandigheden, wordt ge
vangenisstraf van ten hoogste negen jaren opgelegd. 

312. Met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren worut 
gestraft diefstal, voorafgegaan, vergezeld of gevolgd van ge
weld of bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met 
het oogmerk om dien diefstal voor te bereiden of gemakkelijk 
te maken, of om, bij betrapping op heeter daad, aan zich 
zelven of andere deelnemers aan het misdrijf hetzij de vlucht 
mogelijk te maken, hetzij bet bezit van bet gestolene te ver-

zekeren. 
Gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren wordt opgelegd; 

10. indien het feit wordt gepleegd hetzij gedurende den voor 
de nachtrust bestemden tijd in eene woning of op een 
besloten erf waarop eene woning staat; hetzij op den 
openbaren weg; hetzij in een spoortrein die in bewe-

ging is; 
20. indien het feit wordt gepleegd door twee of meer ver-

eenigde personen; 
30. indien de schuldige zich den toegang tot de plaats des 

misdrijfs heeft verschaft door middel van braak of in
klimming, van valsche sleutels, van een valsche order 
of een valsch kostuum; 

40. indien het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft. 
Gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren wordt opge

legd, indien het feit den dood ten gevolge heeft. 

313. Bij veroordeeling wegens diefstal kan ontzetting van 
de in artikel 28 nO. 1-4 vermelde rechten worden uitgesproken. 

3 14. Hij die, zonder geweld of bedreiging met geweld tegen 
personen, geheel of ten deele aan een ander toebehoorende 
klei, bagger, on gesneden veen, zand, aarde, grind, puin, 
mestspeciën , zoden, plaggen, heide, helm, wier, riet, biezen, 
mos, onbewerkt en niet vervoerd hak- of sprokkelhout, onge
plukte of afgevallen boomvruchten of bladeren, te veld staand 
gras of te veld staande of na den oogst achtergebleven veld
vruchten wegneemt, met het oogmerk om zich die voorwerpen 
wederrechtelijk toe te eigenen, wordt, als schuldig aan stroo
perij, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste eene maand 
of geldboete van ten hoogste zestig gulden. 

Indien tijdens het plegen van het misdrijf nog geen twee 
jaren zijn verloopen sedert eene vroegere veroordeeling van 
den schuldige wegens gelijk misdrijf onherroepelijk is gewor
den, wordt hij gest,raft met gevangenisstraf van ten hoogste 

twee maanden. 

De woorden: of na den oogst 
acMergeblevm) kwamen in 
G. O. in hetal'likel niet voor. 
(Op advies- Co V. Rapp., door 

de Reg. ingevoegd; dl. II 
bI. 513.) 

Zie bij het 2e lid van art. 113. 
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349. Indien de dader van of medepligtige aan een der in dezen 
titel omschl'even misdl'ijven de niet van tafel en bed gescheiden 
echtgenoot is van hem tegen wien dit misdrijf is gepleegd, is de 
strafvervolging tegen dien dader of dien rnedepligtige uitgesloten. 

lndien hij zijn van tafel en bed gescheiden echtgenoot is of zijn 
bloed- of aanverwant, hetzij in de regte linie, hetzij in den tweeden 
gl'aad der zijdlinie, heeft de vervolging, voor zoovel' hem betreft, 
alleen plaats op eene tegen hem bij name gerigte klagte van den. 
gene tegen wien het misdrijf is gepleegd. 

'1' I TEL XX lil . 

.dfpersillg en afzetterij. 

350. Hij die dooI' geweld of bedreiging met geweld iemand 
dwingt hetzij tot de afgifte van eenig goed dat geheel of ten deele 
aan dezen of aan een derde toebehoort, met het oogmerk om het 
zich wederl'egtelijk toe te eigenen, hetzij tot het aangaan van eene 
schuld of het te niet doen van eene inschuld, wOl'dt, als schuldig 
aan afpersing, gestl'aft met gevangenisstraf van hoogste1ls zeven jaar 
en zes maanden. 

Indien het geweld eenig ligchamelijk leed ten gevolge heeft, wordt 
gevangenisstraf van hoogstens negen jal'en opgelegd. 

Indien het geweld zwaal' ligchamelijk letsel ten gevolge heeft 
of de afpersing bij nacht in eene woning of op een besloten erf 
waarop eene woning staat, gepleegd wordt, en wel hetzij door drie 
of meel' personen, hetzij door middel van braak, inklimming, onder
graving, valsche sleutels of andere tot opening van de plaats waar 
of het vool'werp waarin zich het goed bevindt niet bestemde werk
tuigen, een valsche order of een valsch kostuum, wordt gevange
nisstraf van minstens negen maanden en hoogste1Z8 twaalf jaren opgelegd. 

Indien het geweld iemands dood ten gevolge heeft, wordt gevange
nisstraf van minstens één en hoog,ttens vijftien jal'en opgelegd. 

351. Hij die door bedreiging met smaad of smaadschrift iemand 
dwingt, hetzij tot de afgifte van eenig goed dat geheel of ten deele 
aan dezen of aan een del'de toebehoort, met het oogmerk om het 
zich wederregtelijk toe te eigenen, hetzij tot het aangaan van eene 
schuld of het te niet doen van eene inschuld, wordt, als schuldig 
aan afzettet'ij, gestraft met gevangenisstraf van hoogstens drie jaren, 

- ................ .,. .. ,.. 

WIJZIGINGEN O. R. O. 

342. Met gevangenisstraf 
van te" hoogste drie weken 
wordt gest,'aj't,' 
1 0, stroaperij . gepleegd met beo 
hulp van vaartuigen rif trek. 
of tastdie,'en; 

2°, stroaperij , gepleegd onder 
eene rif meer der in al't, 338 
vermelde omstandigheden. 

Ontzetting van de in artikel 
36 nO, 1-5 vermelde regten 
kan worden uitgesproken. 

343. 

344. 

ten !wogsle 

le,~ Iwogste 

twee 

van len hoogste 

van ten hoogste 

345. 

ten hoogste 
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315. Met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geld
boete van ten hoogste zestig gulden wordt gestraft: 

1°. strooperij gepleegd met behulp van vaartuigen, wagens, 
trek- of lastdieren; 

20. strooperij gepleegd onder eene of meer der in artikel 
311 nO. 2-5 vermelde omstandigheden. 

Ontzetting van de in artikel 28 nO. 1-4 vermelde rechten 
kan worden uitgesproken. 

316. Indien de dader van of medeplichtige aan een der in 
dezen titel omschreven misdrijven de niet van tafel en bed 
of van goederen gescheiden echtgenoot is van hem tegen wien 
het misdrijf is gepleegd, is de strafvervolging tegen dien dader 
of dien medeplichtige uitgesloten. 

Indien hij zijn van tafel en bed of van goederen gescheiden 
echtgenoot is of zijn bloed- of aanverwant, hetzij in de rechte 
linie, hetzij in den tweeden graad der zijlinie, heeft de ver
volging, voor zoover hem betreft, alleen plaats op eene tegen 
hem gerichte klachte van dengene tegen wien het misdrijf is 

gepleegd. 

TITEL XXIII. 

Afpersing en afdreiging. 

317. Hij die, met het oogmerk om zich of een ander weder
rechtelijk te hevoordeelen, door geweld of bedreiging met ge
weld iemand dwingt hetzij tot de afgifte van eenig goed dat 
geheel of ten deele aan dezen of aan een derde toebehoort, 
hetûj tot het aangaan van eene schuld of het tenietdoen van 
eene inschuld, wordt, als schuldig aan afpersing, gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren. 

De bepalingen van het tweede en derde lid van artikel 312 
zijn op dit misdrijf van toepassing. 

318. Hij die, met het oogmerk om zich of een ander weder
"'echtelijk te bevoordeelen, door bedreiging met smaad, smaad
schrift of openbaring van een geheim iemand dwingt hetzij 
tot de afgifte van eenig goed dat geheel of ten deele aan dezen 
of aan een derde toebehoort, hetzij tot het aangaan van eene 
schuld of het tenietdoen van eene inschuld, wordt, als schuldig 
aan afdreiging 1 gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
drie jaren. 

De woorden: »of geldboete 
van ten hoogste zestig gul
den" werden ingevoegd bij 
art. 5 der wet van 15 Ja
nnari 1886 (Stol. nO. 6); 
dj. II bI. 515. 

In G. O. in het Ie en 2e lid 
kwamen de woorden: of van 
goederen, niet voor. 
(Ingevoegd door aanneming 

van amend.-v. d. J(aay en 
Lohman; dl. Il bI. 524-526.) 
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352. De bepaling van a,·tikel 349 is op de in dezen titel om
schreven misdrijven van toepassing. 

353. Bij veroordeeling ter zake van een der in dezen titel om
schreven misdrijven, kan ontzetting van de in artikel 37 nO. 1-5 
vermelde regten worden uitgesproken. 

TI TEL XXIV. 

Verduistering . 

354. IIij d ie opzettelijk een ig goed dat geheel of ten deele aan 
een ander toebehoort en dat hij anders dan ten gevolge van mis
drijf onder zich heeft, wederregtelijk zich toeëigellt, wordt, als 
schuldig aan verduistering, gestraft met gevangenisstt'af van I'oogstms 
twee jaren. 

De straf kan met een derde worden verhoogd: 

1 a. indien de schuldige in eenige dienstbetrekking staat en de 
vel"duistel'illg is gepleegd ten nadeele van zijn meester of van 
een lid van het gezin zijns meesters; 

2°. indien de schuldige is de meester of een lid van het gezin des 
meesters en de vel'duistering is gepleegd ten nadeele van hem 
die tot dien meester in eenige dienstbetrekking staat. 

355. Verduistering word t gestraft met gevangenisstraf van hoogstms 
drie jaren, indien zij gepleegd is: 

1°. door e:rpediteurs, voerlieden of scltippers of hunne bedienden, telt 
opzigte van eenig goed dat I,un als zoodanig is toevertrouwd; 

2°. door bankiers, kassiers, makelaars in effecten of commissionairs in 
effecten, ten opzigte van waarden die hun ats zoodanig zijn toe
vertrouwd; 

3°. door bestuurders, commissarissen of beambten eener crediet-instelling) 
te1t opzigte va" aan die instelling toevertrouwde waarden. 

356. Verduistering wordt gestraft met gcvangenisstl'afvan hoogstens 
viel' jaren en zes maanden, indien zij gepleegd is: 

WIJZIGINGEN O. R. O. 

346. artikel 343 

347. 
artikel 36 

348. 

ten hoogste 

ter, van een lid na., het 
gezi/, ziJns meesters of V{(l, 

iemand die in het I,uis zijns 
meesters is opgenomen; 

2°. indien de sclmldige is de 
1IIfester, een lid va" lIet gezin 
des meesters of iemand die in 
het huis des meesters is op
genomen, en 

349. ten hoogstd 

1 0• door hen die zicl, voor 
loon belasten 111ft lIet ver
voere1t of doe1l vervoeren van 
goederen of door hunne beo 
dienden, ten opzigte van het 
goed dat hun als zoodanig is 
toevertrouwd; 

2°. door hm die zich VOOr loon 
belasten lIlet liet beware1t van 
goederen of door hunM be
dienden, ten opzigte van !tet 
goed dat Ilun ats zoodanig 
is toevertrouwd; 

3°. door bankiers, kassiers, 
makelaars, commissionairs of 
I,unne bedienden, ten o}Jzigte 
van eenig goed dat flut' als 
zoodanig is toevertrouwd; 

4°. door bestuurders, commissa
rissen, beambten of bedienden 
eener naamlooze vennootsclUtp 
of coöperatieve vereeniging , 
ten opzigte va" eenig goed 
dat aan die vennootscllap of 
vereenigi'llg is toevertrouwd. 

350. ten Iwogste 
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Dit misdrijf wordt niet vervolgd dan op klachte van hem 
tegen wien het gepleegd is. 

319. De bepaling van artikel 316 is op de in dezen titel 
omschreven misdrijven van toepassing. 

320 . Bij veroordeeling wegens een der in dezen titel om
schreven misdrijven, kan ontzetting van de in artikel 28 nO. 
1-4 vermelde rechten worden uitgesproken. 

TITEL XXIV. 

~ erduistering. 

321. Hij die opzettelijk eenig goed dat geheel of ten deele 
aan een ander toebehoort en dat hij anders dan door misdrijf 
onder zich heeft, wederrechtelijk zich toeëig~nt, wordt, als 
schuldig aan verduistering, gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste drie jaren of geldboete van ten hoogste zestig gulden. 

322 . Verduistering gepleegd door hem die het goed uit 
hoofde van zijne persoonlijke dienstbetrekking of van zijn be
roep, of tegen geldelijke vergoeding onder zich heeft, wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren. 

AFWIJKINGEN G. O. 499 
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De slotwoorden: of geldboete 
van ten llOogste zestig flI,lden, 
ontbraken in G. O. 
(Op advies-Lenting, door de 

Reg. bijgevoegd; dl. Il bI. 
541.) 

323. Verduistering gepleegd dool' hem wien het goed uit 
noodzaak in bewaring is gegeven, of dool' voogden, curators, 
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1°, door hen aan wie eenig goed uit noodzaak is in bewaring 
gegeven, ten opzigte van dat goed; 

2°, door voogden, curators, bewindvoerdel's) uitvoerders van 
uiterste wilsbeschikkingen of door beheerders van instellingen 
van weldadigheid of van stichtingen, ten opzigte van eenig 
goed dat zij als zoodanig onder zich hebben, 

357. Verduistering wordt gestraft met gevangenisstraf van hoogstens 
zes jaren, indien de toeëigening geschiedt door middel van braak, 
valsche sleutels of andere tot opening van het voorwerp waarin 
zich het goed bevindt) niet bestemde werktuigen, 

351. te" hoogste 

358. De bepaling van artikel 349 is op de in dezen titel om
schreven misdrijven van toepassing, 

352. artikel 343 

359. Bij veroordeeling ter zake van een del' in dezen titel om
schreven misdrijven, kan ontzetting van de in aI,tikel 37 nO, 1-5 
vermelde regten worden uitgesproken, 

TITEL XXV. 

Bedrog. 

360. Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wedel'l'eg
telijk te bevoordeelen, hetzij dool' het aannemen van valsche namen 
of van valsche hoedanigheden) hetzij dool' listige kunstgrepen) hetzij 
dool' een zamenweefsel van verdichtsels) iemand beweegt tot de 
afgifte van eenig goed of tot het aangaan van eene schuld of het 
te niet doen van eene inschuld, wordt) als schuldig aan opligting, 
gestraft met gevangenisstraf van hoogstens drie jaren, 

Ontzetting van de in artikel 37 nO, 1-5 vermelde regten kan worden 
uitgesproken, 

361. Hij die dool' listige kunstgrepen den verzekeraar in dwaling 
brengt ten opzigte van de waarde van het te verzekeren voorwerp, 
of met betrekking tot den leeftijd of den gezondheidstoestand des 
persoons op wiens leven eene verzekering wordt gesloten, wordt 
gestraft met gevangenisstraf van llOogstens één jaar, 

353. 

354. 

ten IlOogste 
artikel 36 

355. 

362. Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederl'eg- 356. 
telijk te bevoordeelen, bl'and sticht in eenig tegen brandgevaar ver-
zekerd goed, of een vaartuig hetwelk of waarvan de te verdienen 
vrachtpenningen of de lading zijn verzekerd, of waarop bodemerij
penningen zijn geschoten, doet zinken of stranden, vernielt, onbruik-
baar maakt of beschadigt , wordt gestraft met gevangenisstraf van 
hoogstens vier jaren, ten hoogste 

363. Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wedel'l'eg- 357. 
telijk te bevoordeelen) als gouden of zilveren muntspeciën uitgeeft 
echte muntspeciën van geringel'e waarde waaraan, zonder verandering 
van den muntslag, het uiterlijk aanzien van gouden of zilveren 

artikel 36 
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bewindvoerders, ui.tvoerders van uiterste wilsbeschikkingen of 
beheerders van instellingen van weldadigheid of van stich
tingen, ten opzichte van eenig goed dat zij als zoodanig onder 
zich hebben, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 

vijf jaren. 

824. De bepaling van artikel 316 is op de in dezen titel 
omschreven misdrijven van toepassing. 

825. Bij veroordeeling wegens een der in dezen titel om
schreven misdrijven, kan de rechter de openbaarmaking zijner 
uitspraak gelasten en ontzetting uitspreken van de in artikel 
28 nO. 1-4 vermelde rechten. 

Indien de schuldige het Inisdrijf in zijn beroep begaat, kan 
hij van de uitoefening van dat beroep worden ontzet. 

TITEL XXV. 

Bedrog. 

826. Hij die, met het oogmerk om zich of een ander weder
rechtelijk te bevoordeelen, hetzij door het aannemen van een 
valschen naam of van eene valsche hoedanigheid, hetzij door 
listige kunstgrepen, hetzij door een samenweefsel van ver
dichtsels, iemand beweegt tot de afgifte van eenig goed of tot 
het aangaan van eene schuld of het tenietdoen van eene in
schuld, wordt, als schuldig aan oplichting, gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste drie jaren. 

827. Hij die door listige kunstgrepen den verzekeraar in 
dwaling brengt ten opzichte van omstandigheden tot de ver
zekering betrekking hebbende, zoodat deze eene overeenkomst 
sluit die hij niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou heb
ben gesloten, indien hij den waren staat van zaken gekend 
had, wordt gestraft met gevan genisstraf van ten hoogste een jaar. 

828. Hij die, met het oogmerk om zich of een ander, ten 
nadeele van den verzekeraar of van den wettigen houder van 
een bodemerijbrief, wederrechtelijk te bevoordeelen, brand 
sticht of eene ontploffing teweegbrengt in eenig tegen brand
gevaar verzekerd goed, of een vaartuig dat verzekerd is of 
waarvan de lading of de te verdienen vrachtpenningen zijn 
verzekerd, of waarop bodemerij penningen zijn geschoten, doet 
zinken of stranden, vernielt, onbruikbaar maakt of beschadigt , 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren. 

-- -- -----~~~- -------
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muntspeciën is gegeven, of als muntspeciën uitgeeft stukken, die 
nooit eenigen muntslag Ilebben gedragen, wordt gestraft met gevangenis
straf van hoogstens twee jaren. 

Indien hij zelf die muntspeciën of stukken heeft ontvangen voor 
datgene waarvoor hij ze uitgeeft, wordt hij gestraft met gevange
nisstraf van hoogstens drie maanden of geldboete van Iwogstens drie 
honderd gulden. 

364. Met gevangenisstraf van Iwogstens één jaar wordt gestraft 
de verkoop er die den kooper bedriegt: 

hetzij dool' hem te verkoop en wat slechts schijnbaar gelijkt op hetgeen 
hij verlangde en meende te koopen, of dool' hem te leveren wat slechts 
schijnbaar gelijkt op hetgeen hij kocht j 

hetzij door hem die een bepaald aangewezen voorwerp kocht) iets 
anders daarvoor in de plaats te leveren j 

hetzij ten opzigte van de hoeveelheid van het geleverde, dool' het 
aanwenden van listige kunstgrepen. 

365. Met gevangenisstJ'af van hoogstens drie jaren wordt gestraft: 
1°. hij die stoffen verkoopt of aflevert, wetende dat zij tot ver

valsching van eet- of dl'inkwaren of van geneesmiddelen 
moeten dienen j 

2°. hij die eet- of drinkwaren of geneesmiddelen, bestemd om 
verkocht of uitgedeeld te worden, opzettelijk vervalscht j 

3°. hij die eet- of dl'inkwaren of geneesmiddelen verkoopt, te 
koop aanbiedt, aflevert, uitdeelt of ten verkoop of tel' uit
deeling in voorraad heeft, wetende dat zij vervalscht zijn. 

366. Bij veroordeeling tel' zake van een del' in de artikelPn 364 
en 365 IJmsclu'even misdrijven, kan de regter de openbaarmaking 
zijner uitspraak gelasten. 

Indien de schuldige binnen de laatste vijf ja,'en ter zake van een dier 
misdrijven is veroordeeld, kan hij va'l de uitoefening 'Can lIet beroep wam'in 
het misdrijf wordt gepleegd) worden ontzet. 

367. Hij die, met het oogmerk om zich of een derde wederl'egtelijk 

WIJZIGINGEN O. R. O. 

geen muntslag dragen 
ten hoogste 

dip 

ten !lOogste ten hoogste 

358. tPn hoogste een 

I/em opzetteli}k ie 

hnn opzettelijk te 

kocht) opzettelijh' iets 

359. ten hoogste 

360. artikelen 358 en 359 

(Zie art. 339 vno het Wetboek.) 
Ook kan on/zetting wO/'den 

I/itgesproke'l van de uitoifening 
van Mt beroep ,oaorin het mis
drijf gepleegd is, 

361. 
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329. Met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar wordt 
gestraft de verkooper die den kooper bedriegt: 

10. door hem die een bepaald aangewezen voorwerp kocht, 
opzettelijk iets anders daarvoor in de plaats te leveren; 

20. ten opzichte van den aard, de hoedanigheid of de hoe
veelheid van het geleverde, door het aanwenden van 
listige kunstgrepen. 

330. Hij die eet- of drinkwaren of geneesmiddelen verkoopt, 
te koop aanbiedt of aflevert, wetende dat zij vervalscht zijn en 
die vervalscbing verzwijgende, wordt gestraft met gevangenis
straf van ten hoogste drie jaren. 

Eet- of drinkwaren of geneesmiddelen zijn vervalscht wan
neer door bijmenging van vreemde bestanddeelen hunne waarde 
of hunne brui.kbaarheid verminderd is. 

331. Met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren wordt 
gestraft de aannemer of de bouwmeester van eenig werk of 
de verkooper van bouwmaterialen, die bij de uitvoering van 
het werk of de levering der materialen eenige bedrieglijke 
handeling pleegt, ten gevolge waarvan de veiligheid van per
sonen of goederen, of de veiligheid van den staat in tijd van 
oorlog kan worden in gevaar gebracht. 

Met dezelfde straf wordt gestraft hij die, met het opzicht 
over het werk of over de levering der materialen belast, de 
bedrieglijke handeling opzettelijk toelaat. 

332 . Hij die, bij levering van benoodigdheden ten dienste 
van de vloot of het leger, eenige bedrieglijke handeling pleegt, 
ten gevolge waarvan de veiligheid van den staat in tijd van 
oorlog kan worden in gevaar gebracht, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren. 

Met dezelfde straf wordt gestraft hij die, met bet opzicht 
over de levering der goederen belast, de bedrieglijke handeling 
opzettelijk toelaat. 

AF'WIJKINGEN G. O. 503 
EN VAN WETBOEK 1881. 
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te bevoordeelen, bij het spel zich van listige kunstgrepen bedient, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van Iwogstens zes maanden of 
geldboete van hoogstens dl'ie honderd gulden. 

368. Hij die, met het oogmerk om zich of een andet· weder
regtelijk te bevoordeelen, hetgeen tot afbakening del' grenzen van 
erven dient vernielt, verplaatst, verwijdert of onbruikbaar maakt, 
wordt gestraft met gevangenisstl'3.f van hoogstens één jaar. 

WIJZIGINGEN O. R. O. 

ten hoog .• te 

ten hoogste 

362. 

ten Iwogste een 

369. Hij die opzettelijk, door het vel'Spl'eiden van een logen- 363. 
ach tig berigt, den prijs van koopwaren, fondsen of geldswaardig 
papiel' doet stijgen of dalen, wordt gesÎJ'3.ft met gevangenisstl'3.f van 
hoogstenli twee jaren. ten hoogste 

370. Hij die, zich belastende met of zijne medewerking ver- 364. 
leenende tot de plaatsing van schuldbrieven van eenigen staat, staat, 

provincie, gemeente of openbare instelling, of van aandeelen in of eenige provincie 

schuldbrieven van eenige vereeniging , stichting of vennootschap, het 
publiek tot inschrijving of deelneming ÎJ'3.cht te bewegen door het 
opzettelijk onderdrukken of verminken van ware of het desbewust voor- of voor 

spiegelen van valsche feiten of omstandigheden, wordt gestraft met 
gevangenisstl'3.f van hoogstens drie jaren. teIl hoogste 

Openbaarmaking van de regterlijke uitspl'3.ak kan worden gelast 
en de schuldige worden ontzet van de uitoefening van het beroep 
waarin het misdrijf wordt gepleegd. 

371. Hii die deshewust 10aren, valscllelijk voorzien van dm Iwam, de 

fi1'llw of het vool'af wettiglijk openbaar gemaakte merk ems anderm, of 

waarop zoodanige naam, fh'ma of mel'k, zij het ook met eene gel'inge 
afwijking, is nagebootst, verkoopt, te koop aanbiedt, aflevert, uit
deelt of ten verkoop of ter uitdeeling in voorl'3.ad heeft, wordt ge
straft met gevangenisstI'3.f van hoogstens drie maanden of geldboete 
van hoogstens zes honderd gulden. 

372. De bepaling van artikel 349 is op de in dezen titel omschreven 
misdrijven van toepassing. 

365. Hij die opzettelijk 
waren, welke zelve of op hare 
verpakking va/sellelijk voorzien 
zijn van den naam. de firma 
iif het merk waarop een ander 
"egt I,eeft of np welkp of op 
wier verpakking ::00 

ten Iwogste 
ten 1I00gsle zes h01lderd guldm. 

Openbaarmaking MIl de reg
terlijke lIit.'jJraak kan worden 
gelast. 

366. artikel 3 ~3 
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333. Hij die, met het oogmerk om zich of een ander weder
rechtelijk te bevoordeelen, hetgeen tot afbakening der grenzen 
van erven dient vernielt, verplaatst, verwijdert of onbruikbaar 
maakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
twee jaren. 

334. Hij die, met het oogmerk om zich of een ander weder
recLtellj k te bevoordeelen, door het verspreiden van een logen
achtig bericht, den prijs van koopwaren, fondsen of gelds
waardig papier doet stijgen of dalen, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste twee jaren. 

335 . Hij die, zich belastende met of zijne medewerking 
verleenende tot het plaatsen van schuldbrieven van eenigen 
staat, eenige provincie, gemeente of openbare instelling, of 
van aandeelen in of schuldbrieven van eenige vereeniging, 
stichting of vennootschap, het publiek tot inschrijving of deel· 
neming tracht te bewegen door het opzettelijk verzw~jgen 
of verminken van ware of voorspiegelen van valsche feiten 
of omstandigheden, wordt gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste drie jaren. 

33 6. De koopman, de bestuurder of commissaris eener 
naamlooze vennootschap of coöperatieve vereeniging die op
zettelijk eenen onwaren staat of balans openbaarmaakt, wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar. 

3 37 . Hij die opzettelijk waren, welke zelve of op hare ver
pakking valschelijk voorzien zijn van den naam, de firma of 
het merk waarop een ander recht heeft, of, ter aanduiding 
van herkomst, van den naam eener bepaalde plaats, met bij
voeging van een verdichten naam of firma, of op welke 
of op wier verpakking zoodanige naam, firma of merk, zij het 
ook met eene geringe afwijking, zijn nagebootst, binnen het 
Rijk in Europa invoert zonder klaarblijkelijke bestemming 
om weder te worden uitgevoerd, verkoopt, te koop aanbiedt, 
aflevert, uitdeelt of ten verkoop of ter uitdeeling in voorraad 
beeft, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie 
maanden of geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden. 

Indien tijdens het plegen van het misdrijf nog geen vijf 
jaren zijn verloopen sedert eene vroegere veroordeeling van 
den schuldige wegens gelijk misdrijf onherroepelijk is gewor
den, kan gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden worden 
opgelegd. 

33 8 . De bepaling van artikel 316 is op de in dezen titel 
omschreven misdrijven van toepassing. 

339 . Bij veroordeeling wegens een der in dezen titel om
schreven misdrijven, kan de rechter de openbaarmaking zijner 
uitspraak gelasten en de schuldige worden ontzet van de uit

IU 
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Dit artikel bestond in G.O. niet. 
(Opgenomen ten gevolge 

amend.-C. v. RapI'. , dat 
de Reg. overnam j dl. 11 
bI. 575-577.) 

3 3 6. liet eerste lid is ge
wijzigd bij art. 6 del' wet va n 
15 Januari 1886 (Stbl. nO. 6) 
dool' invoeging van de woor
den: >of, ter aanduiding van 
herkom~t , van !len naam eenel' 
bepaalde plaats ,met bijvoeging 
van een verdichten naam of 
firma," - (1001' wijziging van 
»is nagebootst" in »zijn nage
bootst" - en door verdere in
voeging van de woorden: »bin
nen het Rijk in 'EuI'opa invoert 
zonder klaarblijkelijke be~tem
ming om weder te w01'den uit
gevoerd,"; al. 11, bI. 585 . 

Zie bij het 2e lid van art. 113. 

337. 

338. 

[Zie art. 366 van het O. StO.] 
33 
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TI 'r E LXXVI. 

Benadeeling van sclluldeisclters qf regthebbendcn. 

373. De koopman die in staat van faillissement is verklaard of 
tot get'egtelijken boedelafstand is toegelaten, wOI'dt, als schuldig 
aan eenvoudige bankbreuk, gestt'aft met gevangenisstraf 1Jan //Oo!!sterls 
één jaar of Ilecktenis van hoogstens één jaar: 

1°. indien zijne vel'tet'in!!en in verhoudin!! tot zijne inkomsten buiten
sporig zijn geweest; 

20. indien de door hem geleden verliezen geheel of grootendeels 
aan beul'sspel of windhandel zijn te wijten; 

3°. indien hij met het oogmerk om zijn faillissement tc vertragen, 
zielt met wissell'uiterrj heeft ingelaten of op bezwarende voor
waarden geldopnemingen heeft gedaan; 

40. indien hij niet of niet geregeld Iteeft geItOuden de boeken die 
Mj volgens de wet verpligt was te houden, qf indien hij deze niet 
te voorschijn brengt; 

50. indien hij de wettelijke voorscluiften betrejfende de verpligtin!! tot 
aangifte dat Ilij heejt opgehoudm te betalen, niet heeft nageleefd. 

374. De koopman die in staat van faillissement is vel'klaard of tot 
geregtelijken boedelafstand is toegelaten, wordt, als schuldig aan 
bedriegelijke bankbreuk, gestraft met gevangenisstraf van llOogstens 
zes jaren. indien hij tel' bedriegelijke verkorting van de regten zijner 
schuldeischel'S : 

1°. hetzij lasten verdicht heeft of verdicht, hetzij baten niet 
vel'autwoord heeft of niet vet'autwoordt, hetzij eenig goed 
aan den boedel onttrokken heeft of onttrekt; 

20. eenig goed hetzij om niet, hetzij klaarblijkelijk beneden de 
waarde heeft vervreemd; 

30. in het vooruitzigt of tel' gelegenheid vall zijn faillissement 
een zijner schuldeischers op eenige wijze bevoordeeld heeft 
of bevoordeelt; 

40. niet of niet geregeld heeft ge/lOuden de boeken die /tij volgens de 
wet vel']Jli!!t was te /lOuden, of hetzij deze, hetz!} andere boelren 
die hij gehouden heeft, niet of niet in ongeschonden staat 
te vool'Schijn brengt; 

50. papieren waarvan de wet het bewaren voorschrijft, nict of 
niet in ongeschonden staat te vool'Schijn brengt. 

375. De bestuurder een el' naamlooze vennootschap 1Oel/te in staat 
van faillissement is verklaard, wOI'dt gestJ'aft met gevangenisstl'llf 
van hoogstens één jaar of ItecMenis /lQn hoo!!stens één jaar: 

1°. indien hij heeft meuegewerkt of zijne toestemming gegeven 
tot beursspel of wind/tandel waaraan de door de vellnoot6c7lap geleden 
vel'1iezen geheel of grootendeels zijn te wijten; 

.20. indien hij met het oogmerk om het faillissement der vennoot
schap te vertl'agcn, heeft medegewel'kt of zijl)C toestemming 

WIJZIGINGEN O. R. O. 

367. 

van ten hoogste 
een jaal': 

gen bui 

7/ll'lIt uit 

tc stellen op 

heeft boelr gel107Iden. of indien 
II~i de boeken die hij hfrj't gehou. 
den, niet of /liet in ollgescholl· 
de;t staat te voorscl'H" brengt. 

(Vervallen. (Zie echter art. 
' 495 O.R.O . bijart.441 Wetb.) 

368. 

ten hoo!!ste 

Iierft bork ge/lOudPlI, 
of indien Ilij df boekpIl 

369. scltap of <'oöpC1'atieve 
vereenigi1!f/ welke 

van ten hoogste een Jaar: 

8pet, windhandel of ondpme· 
II/ingen met de statuteJt il/strijd 
waaraan de dool' de "elt1lOot· 
schnp 0/ /'ereenigÎng ge 

0/ vereenigil1g /lit te stellen I 



it 

,
t

t. 

t . 
. ) 

e 

ve 

e
id 
·t-

Tekst van het Wetboek. 

oefening van het beroep waarin hij het misdrijf begaan heeft. 
Bij veroordeeling wegens een der in de artikelen 326, 328, 

331 en 332 omschreven misdrijven, kan ontzetting van de in 
artikel 28 nO. 1-4 vermelde rechten worden uitgesproken. 

TITEL XXVI. 

Benadeelinfl van scllUldeiac1,er .• of recht!tehbenden. 

340 . De koopman die in staat van faillissement is verklaard 
of tot gerechtelijken boedelafstand is toegelaten, wordt, als 
schuldig aan eenvoudige bankbreuk, gestraft met gevangenis
straf van ten hoogste een jaar: 

1°. indien zijne verteringen buitensporig zijn geweest; 
20. indien hij, met het oogmerk om zijn faillissement uit 

te stellen, wetende dat het daardoor niet kon worden 
voorkomen, op bezwarende voorwaarden geldopnemingen 
heeft gedaan; 

30. indien hij de boeken die hij gehouden heeft, niet in 
ongeschonden staat te voorschijn brengt. 

341. De koopman die in staat van faillissement is verklaard 
of tot gerechtelijken boedelafstand is toegelaten, wordt, als 
schuldig aan bedrieglijke bankbreuk, gestraft met gevangenis
straf van ten hoogste zes jaren, 'indien hij ter bedrieglijke 
verkorting van de rechten zijner schuldeischers: 

1°. hetzij lasten verdicht heeft of verdicht, hetzij baten 
niet verantwoord heeft of niet verantwoordt, hetzij eenig 
goed aan den boedel onttrokken heeft of onttrekt; 

20. eenig goed hetzij om niet, hetzij klaarblijkelijk beneden 
de waarde heeft vervreemd; 

30. ter gelegenheid van zijn faillissement of op een tijdstip 
waarop hij wist dat het faillissement niet kon worden 
voorkomen, een zijner schuldeischers op eenige wijze 
bevoordeeld heeft of bevoordeelt; 

40. niet voldaan beeft of niet voldoet aan de op hem rus
tende verplichtingen ten opzicbte van het bouden, be
waren e.n te voorschijn brengen van boeken en papieren. 

342. De bestuurder of commissaris eener naamlooze ven
nootschap of coöperatieve vereeniging welke in staat van fail
lissement is verklaard, wordt gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste een jaar: 

1°. indien bij heeft medegewerkt of zijne toestemming ge
geven tot handelingen met de statuten in strijd, waar
aan de door de vennootschap ofvereeniging geleden ver
liezen geheel of grootendeels zijn te wijten; 

AFWIJKINGEN G. O. 507 
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339. 

340. 

341. 

---------- - ----- ----
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gegeven tot wisselruiterij qf tot het doen van geldopnemingen 
op bezwal'ende voorwaarden; 

3°, indien het aan hem te wijten is dat niet of niet gere
geld zijn ge/wuden de boeken die volgens de wet gehouden moest/i1t 

worden, of dat deze boeken niet worden te voorsc/lijn gebragt ; 

4°, indien hij de wettelijke vom'sc1triften betrejj'ende de verpligting tot 

aangifte dat de VI'?l?100tschap //eeft opgehouden te betalen, niet heeft 
nageleefd, 

376, De bestuurder een el' naamlooze vennootscltap welke in staat 
van faillissement is verklaard, WOl'dt gestraft met gevangenisstJ'af 
van hoogstens zes jaren, indien hij tel' bedriegelijke verkorting van 
de regten del' schuldeischel'S van de vennootscltap : 

1°, hetzij lasten verdicht heeft of verdicht, hetzij baten niet 
verantwoord heeft of niet verantwoordt, hetzij eenig goed 
aan den boedel onttrokken heeft of onttrekt; 

2°, eenig goed hetzij om niet, hetzij klaarblijkelijk beneden de 
waarde heeft vervreemd j 

3°, in het vooruitzigt of ter gelegenheid van het faillissement 
een der schuldeischers op eenige wijze bevoordeeld heeft of 
bevoordeelt; 

4°, opzettelijk niet voldaan heeft of niet voldoet aan de op hem 
rustende verpligtingen ten opzigte van het houden, bewaren 
en te vool'Schijn brengen van boeken en papieren, 

377, Met gevangenisstraf van hoogstens viel' jaren en zes maan
den wordt gestraft hij die tel' bedriegelijke verkorting van de 
regten del' schuldeischCl'S: 

1°, in geval van geregtelijken boedelafstand van een koopman 
of van faillissement of in het vooruitzigt van het een of 
het ander eenig goed aan den boedel onttrekt, in het laatste 
geval indien het faillissement of de boedelafstand is gevolgd; 

2°, bij verificatie del' schuldvorderingen in geval van gel'egtelijken 
boedelafstand van een koopman of van faillissement eene 
niet bestaande schuldvordering voorwendt of eene bestaande 
tot een verhoogd bedrag doet gelden, 

WIJZIGINGEN 0, R, 0, 

ven tot het 

geld is boek geltouden, of dat de 
boeke?l die gehouden ziin, niet 
qf niet in o?lgeselwnden staat 
word/i1. te voor.feltijlt gebragt, 

Vervallen . (Zie echter art. 

4950,R.O, bij Ul'L44 I Wetb.) 

370, schap of coöperatieve 

veree"igillg welke 
telt hoo,f/ste 

schap qf vereenigi?lg,' 

371. te?! llOogste 

378, De schuldeischer die tot een aangeboden gel'egtelijk accoord 372, 
toetreedt ten gevolge van eene overeenkomst hetzij met den schul-
denaal', hetzij met een derde waarbij hij bijzondere vool'deelen 
heeft bedongen, wordt, in geval van aanneming van het accoord, 
gestraft met gevangenisstraf van IlOogstms één jaar. ten hoogste em 

Gelijke straf wOl'dt in hetzelfde geval toegepast op den schu ldenaal' 
of op den bestuurder del' gefailleerde naamlooze vennootschap die schap of 
zoodanige ovel'eenkomst sluit, coöperatieve vereeniging die 

379, Hij die in staat van kennelijk onvel'mogen is verklaal'd of, 
zonder koopman te zijn, tot gel'egtelijken boedelafstand is toegelaten, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van hoogstens viel' jaren en zes 

373, 

ten IlOogste 
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20. indien hij, met het oogmerk om het faillissement der 
vennootschap of vel'eeniging uit te stellen, wetende dat 
het daardoor niet kon worden voorkomen, heeft mede
gewerkt of zijne toestemming gege,en tot het doen van 
geldopnemingen op bezwarende voorwaarden; 

30. indien het aan hem te wijten is dat niet geregeld is 
boek gehouden, of dat de boeken die gehouden zijn, 
niet in ongeschonden staat worden te voorschijn gebracht. 

343. De bestuurder of commissaris eener naamlooze ven
nootschap of coöperatieve vereeniging welke in staat van fail
lissement is verklaard, wordt gestraft met gevangenisstrafvan 
ten hoogste zes jaren, indien hij ter bedrieglijke verkorting 
va:a de rechten der schuldeischers van de vennootschap of 
vereeniging : 

1°. hetzij lasten verdicht heeft of verdicht, hetzij baten 
niet verantwoord heeft of niet verantwoordt, hetzij eenig 
goed aan den boedel onttrokken heeft of onttrekt; 

20. eenig goed hetzij om niet, hetzij klaarblijkelijk beneden 
de waarde heeft vervreemd; 

30. ter gelegenheid van het faillissement of op een tijdstip 
waarop hij wist dat het faillissement niet kon worden 
voorkomen, een der schuldeischers op eenige wijze be
voordeeld heeft of bevoordeelt; 

40. niet voldaan heeft of niet voldoet aan de op hem rus
tende verplichtingen ten opzichte van het houden, be
waren en te voorschijn brengen van boeken en papieren. 

A}'WIJKINGEN G. O. 509 
EN VAN WETBOEK 1881. 

342. 

344. Met gevangenisstraf van te~ hoogste vier jaren en zes 343. 
maanden wordt gestraft hij die ter bedrieglijke verkorting van 
de rechten der schuldeischers: 

1°. in geval van gerechtelijken boedelafstand van een koop
man of van faillissement, of in het vooruitzicht van 
het een of het ander, eenig goed aau den boedel ont
trekt, in het laatste geval indien het faillissement of 
de boedelafstand is gevolgd; 

20. bij verificatie der schuldvorderingen in geval van ge
rechtelijken boedelafstand van een koopman of van fail
lissement, eene niet bestaande schuld vordering voorwendt 
of eene bestaande tot een verhoogJ bedrag doet gelden. 

345. De schuldeischer die tot een aangeboden gerechtelijk 
akkoord toetreedt ten gevolge van eene overeenkomst hebij 
met den schuldenaar, hetzij met een derde, waarbij hij bij-
zondere voordeel en heeft bedongen, wordt, in geval van aan-
neming van het akkoord, gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste een jaar. 

Gelijke straf wordt in hetzelfde geval toegepast op den schul
denaar of op den bestuurder of commissaris der gefailleerde 
naamlooze vennootschap of coöperatieve vereeniging die zoo
danige overeenkomst sluit. 

344. 

346. Hij die in staat van kenlijk onvermogen is verklaard 345. 
of, zonder koopman te zijn, tot gerechtelijken boedelafstand 
is toegelaten, wordt gestraft met gevangenisstraf vau teu hoogste 
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maanden, indien hij tet· bedriegelijke verkorting van de regten I 

zijnel' schuldeischers, hetzij lasten verdicht heeft of verdicht, hetzij 
baten niet verantwoord heeft of niet verantwoordt, hetzij eenig 
goed aan den boedel onttrokken heeft of onttrekt, hetzij een zijner 
schuldeischers op eenige wijze bevoordeeld heeft of bevoordeelt. 

380. Met gevangenisstraf van /wogstens drie maanden of hechtenis 
van ltoogstens drie maanden wordt gestraft: 

10. hij die, surseance van betaling verzocht of verkregen heb
bende, eigenmagtig daden verrigt waartoe de medewerking 
van bewindvoerders door de wet wordt gevordel'd; 

2°. de bestuurdel' eener naamlooze vennootsclUlp welke surseance 
van betaling verzocht of verkregen heeft, die eigenmagtig 
daden verrigt waartoe de medewel'king van bewindvoerders 
door de wet wordt gevorderd. 

381. De bestuurder eener naamlooze vennootschap die , buiten 
het geval van artikel 375, zijne medewerking heeft verleend of zijne 
toestemming gegev!'n, hetzij tot windhandel, hetzij tot ondernemin
gen met de statuten in strijd, !tetzij tot ontiJdig of op óezwarende 
voorwaa"de'l aangegane ove"eenkomslen, ten gevolge waarvan de vennoot
sc/tap buiten staat geraakt om aan hare verpligtingen te voldoen of 
moet worden ontbonden, wordt gestl'aft met geld boete van !wogstens 
drie duizend gulden. 

382. Hij die ter bedriegelijke verkorting van de regten van zijn 
schuldeischel' eenig goed onttrekt aan een daarop gelegd executo
riaal of conservatoir beslag of aan een dreigend executoriaal be
slag, wordt gestraft met gevangenisstraf van hoogstens drie jat·en. 

WIJZIGINGEN O. R. O. 

374. van ten /wogste 
drie maanden wordt 

sc/tap of coöperatieve 
vereenigi1tg welke 

(Zie art. 442 van het Wetboek.) 

375. schap of coÖjieratieve 
vereeniging die, artikel 369, 

stri;jd, ten 

sc/lap of ,'ereelliging bui 
tcn /wogste 

376. 

(Zie art. 198 van het Wetboek.) 
te'l /wogste 

383. Hij die opzettelijk zijne eigene zaak of, ten behoeve van 377. 
den eigenaar, eene hem niet toebehoorende zaak onttrekt aan een 
ander die daarop een regt van pand, terughouding, vruchtgebruik 
of gebl'uik uitoefent, wordt gestraft met gevangenisstraf van /wog- ten hoog-
stens één jaar en zes maanden. ste een 

De bepaling van artikel 3,19 is op dit misdrijf van toepassing. artikel 343 

384. Bij veroordeeling ter zake van een der in de artikel", 37,1, 
376, 377, 379 en 382 omschreven misdrijven, kan de schuldige 
worden ontzet van de in artikel 37 nno 1-5 vel'melde regten. 

Bij vet'oordeeling ter zake van een del' in de artikelen 373-377 
omschreven misdrijven, kan openbaarmaking van de regterlijkc uit
spraak wOI'den gelast. 

Zie artt. 3!l3 en 3!l4. 

378. artilceler, 368, 
370, 371, 373 en 376 

artikel 36 
artikelen 367-371 

Zie urLt. 387 cu 388. \ 

( 
, 
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vier jaren en zes maanden, indien hij, ter bedrieglijke ver
korting van de rechten zijner schuldeischers, hetzij lasten 
verdicht heeft of verdicht, hetzij baten niet verantwoord heeft 
of niet verantwoordt, hetzij eenig goed aan den uoedel ont
trokken heeft of onttrekt, hetzij eenig goed om niet of klaar
blijkelijk beneden de waarde heeft vervreemd, hetzij een zijner 
schuldeischers op eenige wijze bevoordeeld heeft of bevoordeelt. 

347. De bestuurder of commissaris eener naamlooze ven
nootschap of coöperatieve vereeniging die, buiten het geval 
van artikel 342, zijne medewerking heeft verleend of zijne 
toestemming gegeven tot handelingen met de statuten in strijd, 
ten gevolge waarvan de vennootschap of vereeniging buiten 
staat geraakt aan hare verplichtingen te voldoen of moet wor
den ontbonden, wordt gestraft met geldboete van ten hoogste 
tien duizend gulden. 

348. Hij die opzettelijk zijne eigene zaak of, ten behoeve 
van den eigenaar, eene hem niet toebehoorende zaak onttrekt 
aan een ander die daarop een recht van pand, terughouding, 
vruchtgebruik of gebruik heeft, wordt gestraft met gevangenis
straf van ten hoogste een jaar en zes maanden. 

De bepaling van artikel 316 is op dit misdrijfvan toepassing. 

349. Bij veroordeeling wegens een der in de artikelen 341, 
343, 344 en 346 omscbreven misdrijven. kan de schuldige 
worden ontzet van tle in artikel 28 nO. 1-4 vermelde rochten. 

Bij veroordeeling wegens een der in de artikelen 340-346 
omschreven misdrijven, kan openbaarmaking van de rechter
lijke uitspraak worden gelast. 

349bi,. Hij die opzettelijk inbreuk maakt op eens anders 
auteursrecht, wordt gestraft met geldboete van ten hoogste 
twee duizend gulden. 

De door middel van het misdrijf verkregen exemplaren, als
mede de den schuldige toebeboorende platen, vormen en ma
trijzen, die tot het plegen van bet misdrijf gediend hebben, 
worden verbeurd verklaard. 
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346. 

J D plaats vaD 342) stoDd iD 
G. O. »341". 

347. 

348. 
In bet Ie lid van G. O. stOD

den de cijfers: .340, 342) 
343 eD 345". 

ID het 2e lid waren de cij
fers: ,,339-345". 

De artikelen 349 bis, ter en 
quatel' zijn in het Wetboek 
iDgevoegd bij art. 7 d~r wet 
van 15 Januari 1886 (Stbl. 
no. 6); dl. lIl. bI. 34. 

349ter. Hij die een werk, waardoor hij weet dat in breuk 
gemaakt wordt op eens anders auteursrecht, verspreidt of 
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T I TEL XXVII. 

Vernieling of beschad~qitlg van goedereli, 

379. 385. Hij die opzettelijk en wederl'egtelijk eenig goed dat geheel 
of ten deele aan een 3.nde,· toebehoort, vemie1t of beschadigt, IVol'dt 
gestraft met gevangenisstraf van /lOogsteJls zes maanden of geld boete 
van hoogstens drie honderd gulden, 

Gelijke stl'af wordt toegepast op hem die opzettelijk en weder
l'egtelijk een dier dat geheel of ten deele aan een ander toebehoort, 
dood t of beschadigt, 

te" hoogste 
ten /LOogste 

386. Met gevangenisstraf van hoogsten .• één jaar of geldboete van 
hoogs{ms drie honderd gu lden wOl'dt gestmft hij die een dm' in 
artikel 385 omschreven feiten pleegt ten opzigte van: 

1°, voorwm'pen aan eene eeredienst gewijd; 

2°. vool'werpen van wetenschap, kunst of nijverheid die ilJ voo I' I 
het publiek toegankelijke verzamelingen worden bewaal'd of 
voorwel'pen die op tentoonstellingen zijn bijeengebl'agt; 

380. 
ten hoogste 

artikel 379 

te1A hoogste een 

3°. gedenkteekenen op openbare plaatsen, in kerken of op be
graafplaatsen opgerigt; 

4°, roerende goederen tot de dienst van spoorwegen behoorende, 

(Zie art. 149 van het Wetb.) 

387. Poging tot de in de al'tikelen 385 en 386 omschreven mis. 
dl'ijven is niet stJ'afbaar. 381. artikelen 379 C1t 380 

388. Hij die spoorweg- of telegraafwerken , werken dienende 382. 
tot waterkecl'ing of watel'iossing, gas· of waterleidingen of riolen, 
VOOl'zoover deze werken, leidingen of rio len ten openbare nutte ge-
bezigd worden, opzettelijk en wederregtelijk vemielt, beschadigt of 
onbl'uikbaar maakt, wordt gestJoaft met gevangenisstraf van hoog-
ste/iS twee jaren. ste 

389. Hij die eenig gebouw of vaartuig dat geheel of ten deele 383. 
aan een ander toebehoort, opzettelijk en wedenegtelijk vernielt of 
onbruikbaar maakt, wOl'dt gestraft met gevangenisstraf van hoog-
stens drie jaren, ste 

390. De bepaling van artil.'el 349 is op de in dezen titel om
schl'even misdrijven van toepassing, 

384. 

391. Indien een del' in dezen titel omschreven misdrijven dool' 385. 
drie of meel' personen gepleegd wOI'dt, kan de straf met een derde twee 
wOJ'den verhoogd, 

telt /wog-

tCtl hoog-

artikel 343 
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openlijk te koop stelt, wordt gestraft met geldboete van ten 
hoogste zeshonderd gulden. 

De door middel van inbreuk op het auteursrecht verkregen 
exemplaren worden verbeurd verklaard. 

349 quater. De misdrijven in de beide voorgaande artikelen 
omschreven, worden niet vervolgd dan op klachte van hem, 
tegen wien z~j gepleegd zijn. 

TI TEL XXVII. 

Vernieling of besclladiging van goederen. 

350 . Hij die opzettelijk en wederrechtelijk eenig goed dat 
geheel of ten deele aan een ander toebehoort, vernielt, be
schadigt , onbruikbaar maakt of wegmaakt, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van 
ten hoogste driehonderd gulden. 

Gelijke straf wordt toegepast op hem die opzettelijk en 
wederrechtelijk een dier dat geheel of ten deele aan een ander 
toebehoort, doodt, beschadigt, onbruikbaar maakt of wegmaakt. 

351. Hij die spoorweg- of telegraafwerken , werken dienende 
tot waterkeering of waterloozing , gas- of waterleidingen of 
riolen, voor zoover deze werken, leidingen of riolen ten alge
meenen nutte gebezigd worden, opzettelijk en wederrechtelijk 
vernielt, beschadigt of onbruikbaar maakt, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren. 

3 5 lbis. IIij aan wiens schuld te wijten is dat eenig in het 
vorig artikel bedoeld werk, vernield, beschadigd of onbruik
baar gemaakt wordt, wordt gest raft met hechtenis van ten 
hoogste eene maand of geldboete van ten hoogste honderd 
gulden. 

3 52. Hij die opzettelijk en wederrechtelijk eenig gebouw 
of vaartuig dat geheel of ten deele aan een ander toebehoort, 
vernielt of onbruikbaar maakt, wordt gestraft met gevange
nisstraf van ten hoogste vier jaren. 

353. De bepaling van artikel 316 is op de in dezen titel 
omschreven misdrijven van toepassing. 

354 . Indien een der in dezen titel omschreven misdrijven 
door twee of meer vereenigde personen gepleegd wordt, kan 
de straf met een derde worden verhoogd. 

Al·'''' JJKINGEN G. Q . 513 
EN VAN WETBOEK 1881. 

349. 

3 50. 

Ariikel 351 bis is in hei Wei
boek ingevoegd bij al·i. 8 der 
wei VII11 15 Januari 1886 
(Stbt. nO. 6) ; dl. JIJ, bI. 41. 

3 51. 

3 5 2. 

3 53. 
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Tl 'f E LXXVIII. 

Inbreuken op het regt van toeëigll11ing. 

392. Hij die aan niemand toebehoorende dieren bemagtigt of 
aan niemand toebehoorende eijeren raapt, wetende dat hij daal'
dool' inbreuk maakt op eens andel'S regt, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van hoogstens drie weken of geldboete van hoogstens 
zestig gulden. 

Indien de sclluldige bin/Llln de laatste twee /arelL wegens dit misdrijf 

is veroordeeld, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van llOOgstll11S 
zes weken. 

De bepaling van artikel 349 is op dit misdrijf van toepassing. 

Tl TEL XXIX. 

Inoreuken op !tet regt van schrijvers en kunstenaal·s. 

393. Hij die desbewust inbreuk maakt op het bij de wet erkende 
regt van een ander op het openbaar maken of verspreiden van 
geschriften of kunstwerken of het doen uit- of opvoeren van kunst
werken, wordt gestraft met geldboete van hoogstens twee duizend 
gulden. 

De bepaling van artikel 349 is op dit misdrijf van toepassing. 

394. IIij die een geschrift of kunstwerk waardoor hij weet dat 
inbreuk wordt gemaakt op het in artikel 393 bedoelde regt, ver
spreidt of openlijk tentoonstelt, wordt gestraft met geldboete van 
hoogstli?Ls zes honderd gulden. 

T IT EL XXX . 

.Ambtsmisdrijven, 

395. Met hechtenis van hoogstens drie jaren, met of zonder ont
zetting van het in nrtikel 37 nno 3 vermelde regt, worden gestraft 
de hoofden van ministeriële depal·tementen: 

1°. die hunne mede-onderteekening verleen en aan koninklijke 
besluiten of koninklijke beschikkingen, wetende dat daar
door de grondwet of andet'e wetten of algemeene maatregelen 
van inwendig bestuur van den staat of van zijne koloniën of 
beûttingen in andere werelddeelen worden geschonden j 

2°. die uitvoel'ing geven aan koninklijke besluiten of koninklijke 
beschikkingen, wetende dat deze niet van de vereischte 
mede-onderteekening van een der hoofden van de ministeriële 
departementen zijn voorzien j 

3°. die beschikkingen nemen of bevelen geven of bestaande be
schikkingen of bevelen handhaven, wetende dat daardoOl' de 
grondwet of andere wetten of algemeene maatl'egelen van 
inwendig bestuur van den staat of van zijne koloniën of 
bezittingen in andere werelddeelen worden geschonden j 

4°. die opzettelijk nalaten uitvoering te geven aan de bepalin
gen del' grondwet of andere wetten ofalgemeene maatregelen 
van inwendig bestuUl' van den staat of van zijne koloniën 
of bezittingen in andel'e wel'elddeelen, VOOl'zoovel' die uit-

.. . ~ 

WIJZIGINGEN O. R. O. 

386. 

ten hoogste ten Iwogste 
Indien tijdens IlCt Jileum /'alt 

het misdriif nog gem twee/aren 
zi/n ,·erlooJien sedert de schul
dige wegens dit misdrijf ol/her
roepetijk is ten llOogste 

artikel 343 

387. opzetteli/Ic 

teIL /wogste 

artikel 343 

388. 
artikel 387 

tm llOogste 

389. !/pvanpellisstraf van 

tm ItOogste artikel 36 
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I Zi, ,"'ik,},n 349, .. , k, ,n ,"""-

'f I :r EL XXVIII. 

Ambtsmisdrijven. 

AFWIJKINGEN G. Q . 515 
EN VA.N WETBOEK 1881. 

3 55. Met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren, met 3 54. 
of zonder ontzetting van het in artikel 28 nO. 3 vermelde recht, 
worden gestraft de hoofden van ministerieele departementen: 

1°. die hunne medeonderteekening verleenen aan konink
lijke besluiten of koninklijke beschikkingen, wetende dat 
daardoor de grondwet of andere wetten of algemeene 
maatregelen van inwendig bestuur van den staat of van 
zijne koloniën of bezittingen in andere werelddeelen 
worden geschonden; 

20. die uitvoering geven aan koninklijke besluiten of konink
lijke beschikkingen, wetende dat deze niet van de ver
eischte medeonderteekening van een der hoofden van 
de ministerieele departementen zijn voorzien; 

30. die beschikkingen nemen of bevelen geven of bestaande 
beschikkingen of bevelen handhaven, wetende dat daar
door de grondwet of andere wetten of algemeene maat
regelen van inwendig bestuur van den staat of van zijne 
koloniën of bezittingen in andere werelddeel en worden 
geschonden; 

40. die opzettelijk nalaten uitvoering te geven aan de be
palingen der grondwet of andere wetten of algemeene 
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voering wegens den m\l'd des onderwerps tot hunne minis
teriële departementen behool,t of uitdrukkelijk hun is op
gedragen, 

3 96, Met hechtenis van hoogstens zes maanden wOI'den gesü'aft 
de hoofden van ministel'iële depal'tementen , aan wiel' merkelijke 
schuld te wijten is dat de in artikel 395 nO, 4 omschl'even uitvoering 
worrIt nagelaten, 

397, Zamenspanning van ambtenaren met het oogmel'k om de 
uitvoel'ing van wettelijke vool'schl'iften waal'Van de handhaving hun 
is opgedmgen, tegen te wel'ken of zich tegen die uitvoering te ver
zetten, wOl'd t gestraft met gevangenisstraf van llOof/stens twee jaren, 

398, De ambtellaar die, ten gevolge van zamenspanning met 
andere ambtenal'en , weigert of opzettelijk nalaat de hem dool' de 
bevoegde magt gegeven bevelen na te komen, wOI'dt gestraft met 
gevangenisstraf van hoof/stem twee jaren, 

399, De ambtenaar die weigert of opzettelijk nalaat eene' hem 
dool' of krachtens de wet opgelegde verpligting na te komen, wordt 
gestraft met gevangenisstl'af van hoof/,.tertS zes maanden of geldboete 
van lIOOf/ste1lS drie honderd gulden, 

400, De bevelhebber del' gewapende magt die weigert of opzet
telijk nalaat, op de wettige vordet'ing van het bevoegd burge1'lijk 
gezag, de onder zijn bevel staande magt aan te wenden, WOl'dt 
gestraft met gevangenisstraf van hOOf/stens drie jaren, 

401. De ambtenaar diE' den bijstand del' gewapende magt in
roept tegen de uitvoering van wettelijke voorschriften, van wettige 
bevelen van het openbaar gezag of van regterJijke uitspmken of 
bevelschriften, word t gestraft met gevangenisstraf van hOOf/stens zes 
jaren, 

Indien die uitvoering daal'door wordt verhinderd, wordt de schul
dige gestraft met gevangenisstraf van hOOf/stens negen jaren, 

402, De ambtenaar die opzettelijk nalaat een sh'afbaaI' feit te 
beletten waartegen hij als zoodanig verpligt is te waken, wordt 
gestraft met gevangenisstraf van hOOf/stens twee jaren of geldboete 
van hOOf/stens drie honderd gulden, 

403, De ambtenaar die, in de uitoefening zijner bediening kenn is 
bekomende van eene zamenspannillg bedoeld in artikel 146 of van 
het voornemen tot het plegen van een del' misdr ijven of van eenig 
I'eeds gepleegd misdr ijf omschreven in artikel 147, zich schuld ig 
maakt aan hetgeen in een dezer artikelen strafbaar is gesteld, 
wordt gestI'aft met gevangenisstraf van llOof/stens twee jaren, 

"Jrtikel 148 is op hem van toepassing, 

404, De ambtenaar of een andel' met eenige openbare dienst 
duuI'zaam of tijdelijk belast pel'soon dIe geld of geldswaal'de heb
bend papiel' dat hij in zijne bediening onuel' zich heeft, verduistert, 
word t gestraft met gevangenisstraf van hoogstens zes jat'en 

W JJ ZIGINGEN 0, R, 0, 

Vervallen, 

390, 

ten hoo!lste 

391. 

ten hoof/ste 

392, 

telt IlOogste 

telt hoogste 

393, 

tert hoogste 

394, 

ten hoof/ste 

ten llOof/ste 

395, 

ten Itoogst~ 

ten hoof/ste 

396, 
artikel 144 

artikel 145 

ten hoof/ste 
Artikel 146 

397, 

tli7t hoogste 
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maatregelen van inwendig bestuur van den staat of van 
zijne koloniën of bezittingen in andere werelddeelen, 
voor zoover die uitvoel'ing wegens den aard des onder
werps tot hunne ministerieele departementen behoort of 
uitdrukkelijk hun is opgedragen. 

356. Met hechtenis van ten hoogste zes maanden worden 
gestraft de hoofden van ministerieele departementen aan wier 
grove schuld te wijten is dat de in artikel 355, nO. 4 om
schreven uitvoering wordt nagelaten. 

357. De bevelhebber del' gewapende macht die weigert of 
opzettelijk nalaat, op de wettige vordering van het bevoegde 
burgerlijk gezag, de onder zijn bevel staande macht aan te 
wenden, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
drie jaren. 

358. De ambtenaar die opzettelijk den bijstand der gewapende 
macht inroept tegen de uitvoering van wettelijke voorschriften, 
van wettige bevelen van het openbaar gezag of van rechter
lijke uitspraken of bevelschriften, word t gestraft met gevan
genisstraf van ten hoogste zes jaren. 

Indien de uitvoering daardoor wordt verhinderd, wordt de 
schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen 
jaren. 

AFWIJKINGEN G. O. 517 
EN VAN WETBOEK 1881. 

355. 

Het cijfer 355 was in G.O.: 
»354". 

356. 

357. Het woof(l o]Jzettflij~' 
sLond niet in G. O. 

(Op advies-Meinesz door de 
Heg. ingevoegd; dl. 111 
bI. 59.) 

359. De ambtenaar of een ander met eenigen openbaren 358. 
dienst voortdurend of tijdelijk belast persoon die opzettelijk 
geld of gelJswaardig papier, dat hij in zijne bediening onder 
zich heeft, verduistert of toelaat dat het door een ander weg-
genomen of verduisterd wordt, of dien ander daarbij als mede-
plichtige ter zijde staat, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste zes jaren. 



518 ON'l'WEllP DEl!. S'l'AA1'SCOMMISSIE. 

405, De ambtenaar of een andel' met eenige openbare dienst 
duurzaam of tijdelijk belast persoon die I,etzij zaken bestemd om 
voor de bevoegde magt tot ovel·tuiging of bewijs te dienen, akten, 
bescheiden of registers welke hij in zijne bed iening onder zich heeft, 
verduistert, opzettelijk vernietigt of onb"uikbaal' maakt, hetzij oogluikend 
toelaat dat zij dool' een ander woroen weggemaakt, vernietigd of 
onbruikbaar gemaakt, !tetzij dien andel' daarbii opzettelijk I/Ulp ver
leent, wordt gestraft met gevangenisstraf van llOogstens vier jaren 
en zes maanden. 

406, De ambtenaar of een ander met eenige openbare dienst 
dUUl"laam of tijdelijk belast persoon aan wiens schuld te wijten is 
dat zaken bestemd om voor de bevoegde magt tot overtuiging of 
bewijs te dienen, akten, bescheiden of registers welke hij in zijne 
bediening ondel' zich heeft, wegraken, vernietigd of onbruikbaar 
gemaakt worden, wordt gestraft met hechtenis van lLOOgstens ééne 
maand of geldboete van Iwogstl'JUJ honderd twintig gulden. 

407. De ambtenaar die in de uitoefening zijner bediening op
zettelijk hetzij een geschrift waaruit eenig regt, eenige verbindtenis 
of eenige bevrijding van schuld kan ontstaan of dat tot bewijs van 
eenig feit kan dienen, geheel of ten deele valschelijk opmaakt, hetzij 
zoodanig geschrift dat hij in zijne bediening onder zich heeft, ver
valscht, wordt, indien uit dat gebruik eenig nadeel kan ontstaan, 
gestraft met gevangenisstraf van Iwogstens negen jaren. 

408. De ambtenaar die in de uitoefening zijner bediening op
zettelijk een getuigschrift van goed gedrag, bekwaamheid, armoede, 
gebreken of andere omstandigheden, wetende dat het bestemd is om 
gebruikt te worden ten einde eene indienststelling te verkrijgen of 
tot welwillendheid en hulpbetoon op te wekken, geheel of ten deele 
valschelijk opmaakt of vervalscht, wordt gestraft met gevangenisstt-af 
van I.oof/stens twee jaren. 

409. De ambtenaal' die in de uitoefening zijner bediening op
zettelijk een reispas, veiligheidskaaJ't of reisorder geheel of ten deele 
valschelijk opmaakt of vervalscht, wordt gestraft met gevangenis
sh-af van hoogstens drie jaren. 

WIJZIGINGEN O. R. O. 

398. 
die opzettelii'" za 

tert, vpr 

toe 
, of dien 

399. 

maakt, of 

bij Il/1lp 
tel! llOof/ste 

ten llOof/ste eeJ/e 
ten hoogste 

400. 

ten hoo.f/ste 

401. 

ten llOof/ste 

402. 

te1l Iwof/ste 

410 . De ambtenaar die in de uitoefening zijner bediening dfS- 40 3. Op
ten 400-402 bewust gebruik maakt van eenig in de artikelen 407-409 vermeld zetMiik 

geschrift, a ls ware het echt en onver'lalscht of als ware de inhoud 
in overeenstemming met de waarheid, wordt gestraft met dezelfde 
straffen als in de bedoelde artikelen zijn bedreigd naar de daal' ge-
maakte onderscheidingen. 

4 11. De ambtenaar die eene gift of belofte aanneemt, wetende 4 0 4. 
dat zij hem gedaan wOl'dt ten einde hem te bewegen om, zonder 
daardoor in strijd met zijn pligt te handelen, in zijne bediening 
iets te doen of na te laten, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van llOogstens dl'Ïe maanden of geldboete van h<lof/stens dl'ie honderd ten hoof/ste 
gulden. 

tm hoof/stc 
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3 60. De ambtenaar of een ander met eenigen openbaren 
dienst voordurend of tijdelijk belast persoon die opzettelijk 
boeken of registers, uitsluitend bestemd tot controle van de 
administratie, valschelijk opmaakt of vervalscht, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren. 

3 61. De ambtenaar of een ander met eenigen openbaren 
dienst voortdurend of tijdelijk belast persoon die opzettelijk 
zaken bestemd om voor de bevoegde macht tot overtuiging of 
bewij s te dienen, akten, bescheiden of registers, welke hij 
in zijne bediening onder zich heeft, verduistert, vernielt, be
schadigt of onbruikbaar maakt, of toelaat dat zij door een 
ander worden weggemaakt, vernield, beschadigd of onbruik
baar gemaakt, of dien ander daarbij als medeplichtige ter zijde 
staat, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier 
jaren en zes maanden. 

362. De ambtenaar die eene gift of belofte aanneemt, we
tende dat zij hem gedaan wordt ten einde hem te bewegen 
om, zonder daardoor in strijd met zijn plicht te handelen, in 
zijne bediening iets te doen of na te laten, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van 
ten hoogste driehonderd gulden. 

A~'WIJKINGEN G. O. 519 
EN VAN WETBOEK 1881. 
Dit artikel bestond in G.O. niet. 

(Opgenomen ten gevolge 
amend.- C. v. Rapp . , dat de 
Reg. overnam; dl. JIJ bI. 
()", G5.) 

359. 

360. 
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412. Met gevangenisstraf van hoogstelM viel' jal'en wordt gestraft 
de ambtenaar: 

10• die eene gift of belofte aanneemt, wetende dat zij hem ge
daan wOI'dt ten einde hem te bewegen om, in strijd met 
zijn pligt, in zijne bediening iets te doen of na te laten; 

2°. die eene gift aanneemt, wetende dat zij hem gedaan wordt 
ten gevolge of naar aanleiding van hetgeen dool' hem, in 
stl'ijd met z,jn pligt, in z,jne bediening is gedaan of nagelaten. 

405. 

413. De regtel' die eene gift of belofte aanneemt, wetende dat 406. 
zij hem gedaan wordt ten einde invloed op de beslissing uit te 
oefenen van eene aan zijn oordeel ondel'worpen zaak, wordt gestraft 

ten lwogsle 

met gevangenisstraf van hoogstens negen jaren. tf'?l hoogstp 
Indien die gift of belofte wordt aangenomen met het bewustzijn 

dat zij gedaan wordt om eene veroordeeling in eene strafzaak te 
verkrijgen, wordt de l'egter gestraft met gevangenisstraf I'an min- I!{/n 

stens negen maanden en hoogstens twaalf jal'en, ten lwogste 

414. De ambtenaar die dool' misbruik van gezag of bedreiging 
daarmede iemand dwingt om iets te doen, niet te doen of te dul
den, wordt gestraft met gevangenisstraf van hoogstens twee jaren. 

407. 

408. 

t~11 hoogst f 

415, De ambtenaar die in de uitoefening van zijne bediening, 
als verschuldigd aan hem zeI ven , aan een andel' ambtenaar of aan 
eenige openbal'e kas, vordert of ontvangt hetgeen hij weet niet 
verscilU Id igd te zijn, wOl'd t, als schuldig aan knevelarij, gestraft 
met gevangenisstraf van hoogstens zes jal'en. ten Iloogste 

409. 416. De ambtenaar die in eelle strafzaak dwangmiddelen bezigt 
om liptzij pme bekentenis te ontwringen, hptzij eene verklaring uit 
te lokken, WOI'rlt gestraft met gevangenisstt-af van lwogstens drie 
jal'en, 

Oll! eelle geIt of 

417, Het lid van de l'egterlijke magt dat, wetende dat Cl' tegen 410. 
hem eenige reden van wraking bestaat, nalaat daal'van kennis te 
geven aan het bij de wet aangewezen gezag, wOI'dt gestraft met 
gevangenisstraf van hnogstpns zes maanden of geldboete van 1100gsleils tm hoogste 
drie honderd gulden, 

418. De ambtenaar die opzettelijk medewerkt tot het aanvan- 411. 
gen of VOOl'tzetten eener stl'afvel'volging tegen iemand wiens onschuld 
hem bekend is, wordt gestraft met gevangenisstt'af van Il00,flsteus 
zes jaren, 

419. De ambtenaar die opzettelijk iemand wederl'egtelijk aan
houdt, in een gesticht bestemd tot opslu iting van veroordeelden, 
voorloopig aangehoudenen of gegijzelden of in een rijksopvoedings
gesticht opsluit of in een diel' gestichten opgesloten houdt: WOl'dt 
gestl'aft met gevangenisstraf van 1wogste1/s zeven jaren en zes maanden, 

412. 

te1/ 1/Oogst/' 

11'11 hoogste 

te1l hoogslf 
Indien het feit zwaar ligchamelijk letsel ten gevolge heeft, wOl'dt 

de schuldige gestmft met gevangenisstraf van Iwogsten. negen jal'en, 
Indien het feit den dood ten gevolge heeft, wordt de schuldige 

gestraft met gevangenisstraf van minstens negen 1Ilaandf'?l en hoogstC1l3 
twaalf jaren, 

ran IPll hoogste 
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363. Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren wordt 
gestraft de ambtenaar: 

1°. die eene gift of belofte aanneemt, wetende dat zij hem 
gedaan wordt ten einde hem te bewegen om , in strijd met 
zijn plicht, in zijne bediening iets te doen of na te laten; 

20. die eene gift aanneemt, wetende dat zij hem gedaan 
wordt ten gevolge of naar aanleiding van hetgeen door 
hem , in strijd met zijn plicht, in zijne bediening is ge
daan of nagelaten. 

364. De rechter die eene gift of belofte aanneemt, wetende 
dat zij hem gedaan wordt ten einde invloed te oefenen op 
de beslissing van eene aan zijn oordeel onderworpen zaak, wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren. 

Indien die gift of belofte worrlt aangenomen met het be
wustzijn dat zij gedaan wordt om eene veroordeeling in eene 
strafzaak te verkrijgen, wordt de rechter gestraft met gevan
genisstraf van ten hoogste twaalf jaren. 

365. De ambtenaar die door misbruik van gezag iemand 
dwingt iets te doen, niet te doen of te dulden, wordt gestraft 
met gevangenisstraf yan ten hoogste twee jaren. 

366. De ambtenaar die in de uitoefening zijner bediening, 
als verschuldigd aan hem zelven, aan een ander ambtenaar 
of aan eenige openbare kas, vordert of ontvangt of bij eene 
uitbetaling terughoudt hetgeen hij weet dat niet verschuldigd 
is, wordt, als schuldig aan knevelarij, gestraft met gevan
genisstraf van ten hoogste zes jaren. 

III 
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420. De ambtenaar aan wiens schuld te wijten is dat iemand 
wederregtelijk wordt aangehouden, opgesloten of opgesloten gehouden 
in een gesticht bestemd tot opsluiting van veroordeelden, voorloopig 
aangehoudenen of gegijzelden ofin een rijksopvoedingsgesticht, wordt 
gestraft met hechtenis van hoogstens vier maanden of geldboete van 
hoogstens drie honderd gulden. 

Indien het feit zwaar ligchamelijk letsel ten gevolge heeft, wordt 
de schuldige gestraft met hechtenis van Iloogstens acht maanden. 

Indien het feit den dood ten gevolge heeft, wordt de schuldige 
gestraft met hechtenis van Mogstens één jaar. 

421. De ambtenaar die iemand de straf van gevangenis, hech
tenis of plaatsing in eene rijkswerkinrigting opzettelijk doet onder
gaan op eene wijze die de wet niet toelaat, wordt gestt-aft met ge
vangenisstraf van Iwogstens drie jaren. 

422. De ambtenaar aan wiens schuld te wijten is dat iemand 
de straf van gevangenis, hechtenis of plaatsing in eene l'ijkswel'k
inrigting ondergaat op eene wijze die de wet niet toelaat, wordt 
gestJ-aft met hechtenis van hoogstens twee maanden of geldboete 
van hoogstens drie honderd gulden. 

423. De ambtenaar die buiten noodzaak iemand in verzekerde 
bewaring stelt of houdt op eene plaats waarvan hij weet dat zij 
daartoe niet bestemd is, wordt gestt-aft met gevangenisstI-af van 
lwogstens drie maanden. 

424. De ambtenaar die, belast met de bewaking van iemand 
die op openbaar gezag of krachtens regterlijke uitspraak of be
schikking van de vl'ijheid is beroofd, hem opzettelijk laat ont
snappen of bevrijdt, wordt gestraft met gevangenisstraf van Iwogstens 
dl'Ïe jaren. 

Indien de ontsnapping of bevrijding aan zijne schuld te wijten is, 
wordt hij gestI-aft met hechtenis van hoogstens twee maanden of 
geldboete van hoogstens drie honderd gulden. 

425. Hij die, in strijd met het grondwettelijk voorschrift, nalaat 
aan het bevoegd gezag kennis te geven van eene arrestatie op zijn 
bevel in buitengewone omstandigheden verrigt, wordt gesh-aft met 
gevangenisstraf van l100!Jstells één jaar. 

426. Met gevangenisstraf van hoogstens drie jaren wordt gestraft : 
1°. de ambtenaar, met het opsporen van strafbare feiten belast, 

die opzettelijk niet voldoet aan eene vordering om van eene 
wederregtelijke vrijheidsberooving te doen blijken en daarvan 
aan de hoogere magt opzettelijk niet onvel'\vijld kennis geeft; 

2°. de ambtenaar die, na kennis te hebben bekomen dat iemand 
op onwettige wijze van de vrijheid is beroofd, opzettelijk niet 
voldoet aan de verpligtingen hem in zoodanig geval dool' de 
wet opgelegd. 

_. ' .. , -
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367. De ambtenaar die, belast met de bewaking van iemand 
die op openbaar gezag of krachtens rechterlijke uitspraak of 
beschikking van de vrijheid is beroofd, hem opzettelijk laat 
ontsnappen of bevrijdt of bij zijne bevrijding of zelfbevrijding 
behulpzaam is, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste drie jaren. 

Indien de ontsnapping, bevrijding of zelfbev:rijding aan zijne 
schuld t.e wijten is, wordt hij gestraft met hechtenis van 
ten hoogste twee maanden of geldboete van ten hoogste drie
honderd gulden. 

368. Met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren wordt 
gestraft: 

1°. de ambtenaar, met het opsporen van strafbare feiten 
belast, die opzettelijk niet voldoet aan de vordering om 
van eene wederrechtelijke vrijheidsrooving te doen blij
ken of daarvan aan de hoogere macht opzettelijk niet 
on verwijld kennis geeft; 

2°. de ambtenaar die, na in de uitoefening van zijne be
diening ke=is te hebben bekomen dat iemand op 
onwettige wijze van de vrijheid is beroofd, opzettelijk 
nalaat daarvan onverwijld kennis te geven aan een amb
tenaar met het opsporen van strafbare feiten belast. 
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De ambtenaar aan wiens schuld eenig in dit artikel omschreven 
verzuim te wijten is, wordt gestraft met hechtenis van lLOogstens 
drie maanden of geldboete van lLOogstens dl'ie honderd gulden. 

427. Met gevangenisstraf van hoogstens één jaal' wordt gestraft 
het hoofd van een gesticht, bestemd tot opsluiting van vel'oordeelden , 
'.'oorloopig aangehoudenen of gegijzelden, of van een rijksopvoedings-
gesticht: 

1°. die opzettelijk nalaat de inschrijving van het bevel of van 
de regterlijke uitspraak krachtens welke hij iemand in het 
gesticht heeft opgenomen, of van de akte waarvan de wet 
de inschrijving vordert; 

2°. die weigert te voldoen aan eene wettige vordel'ing om iemand 
die in het gesticht is opgenomen, te vertoon en of inzage te 
geven van het register van inschrijving. 

WIJZIGINGEN O. R. O. 
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(Zie nrt. 464 vnn het Wetb.) 

428. De ambtenaar die, met ovel'schrijding van zijne bevoegdheid 421. 
of zonder inachtneming van de bij de wet bepaalde vormen, iu de 
woning of het besloten lokaal of elf, bij een andel' in gebl'uik, 
iliens ondanks binnentreedt of, wederl'egtelijk aldaar vel'toevende, 
zich niet op de vordering van of van wege den regthebbende aan-
stonds verwijdert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ILOogsten.1 ten hoogste 
één jaar of geldboete van ILOogstens dl'ie honderd gulden. een ten hoogstp 

Met gelijke straf wordt gestraft de ambtenaar die eene huiszoeking, 
zonder toestemming van den pel'soon bij wien zij plaats heeft, vel'-
del' uitstrekt dan waartoe hij bevoegd is. 

429. De ambtenaal' die, met ovel'Schrijding van zijne bevoegd
heid, zich doet overleggen of in beslag neemt brieven, briefkaarten 
of andere gesloten of on gesloten stukken, aan de post of eenige 
andet'e openbare instelling van vervoer toevertrouwd, of telegl'a
phische bet'igten die zich in handen bevinden van de ambtenal'en 
del' telegl'aphie of van andere pel'Sonen, belast met de dienst van 
ten openbare nutte gebezigde telegraafin!'igtingen , wordt gestraft 
met gevangenisstl'af van lLOogstens t wee jaren. 

430. De ambtenaar der posterijen of van eenige andere openbare 
instelling van vervoer wOI'dt gestraft: 

10• met gevangenisstraf van hoogstens één jaar en zes maanden, 
indien hij een aan de post of aan zoodanige instelling toe
vertrouwden brief of andet, gesloten stuk opzettelijk opent, 
daarvan inzage neemt of den inhoud aan anderen mededeelt j 

20. met gevangenisstraf van hoogstens ééne maand of geldboete 
van IIOOgste'iS honderd twintig gulden, indien hij den inhoud 
van eene aan de post of aan zoodanige instelling toever
trouwde briefkaart of van een ander ongesloten stuk aan 
anderen opzettelijk mededeelt, 

431. De ambtenaar del' posterijen of van eenige andere openbal'e 
instelling van vervoer wordt gestraft: 

1°. met gevangenisstt'af van lLOogstens viel' jaren, indien hij een I 
aan de post of aan zoodanige instelling toevel'trou wtlen brief 
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De ambtenaar aan wiens schuld eenig in dit artikel om
schreven verzuim te wijten is, wordt gestraft met hechtenis 
van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste 
driehonderd gulden. 

3 6 9. Met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar wordt 
gestraft het hoofd van een gesticht, bestemd tot opsluiting 
van veroordeeldén, voorloopig aangehoudenen of gegijzelden, 
of van een rij ksopvoedingsgesticht of krankzinnigengesticht, 
die weigert te voldoen aan eene wettige vordering om iemand, 
die in het gesticht is opgenomen, te vertoonen, of om inzage 
te geven van het register van inschrijving of van de akte 
waarvan de wet de inschrijving vordert. 

3 70. De ambtenaar die, met overschrijding van zijne be
voegdheid of zonder inachtneming van de bij .de wet bepaalde 
vormen, in de woning of het besloten lokaal of erf, bij een 
ander in gebruik, diens ondanks binnentreedt of, wederrech
telijk aldaar vertoevende, zich niet op de vordering van of 
vanwege den rechthebbende aanstonds verwijdert, wordt ge
straft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geld
boete van ten hoogste driehonderd gulden. 

Met gelijke straf wordt gestraft de ambtenaar die, ter ge
legenheid eener huiszoeking, met overschrijding van zijne be
voegdheid of zonder inachtneming van de bij de wet bepaalde 
vormen, geschriften, boeken of andere papieren onderzoekt of 
in beslag neemt. 

3 71. De ambtenaar die, met overschrijding van zijne be o 
voegdheid, zich doet overleggen of in beslag neemt een aan 
eenige openbare instelling van vervoer toevertrouwden brief, 
briefkaart, stuk of pakket, of een telegraphisch bericht dat 
zich in handen bevindt van een ambtenaar der telegraphie 
of van andere personen belast met den dienst van eene ten 
algemeenen nutte gebezigde telegraafinrichting, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren. 

3 72. De ambtenaar van eenige openbare instelling van ver
voer die een aan zoodanige instelling toevertrouwden brief, 
gesloten stuk of pakket opzettelijk en wederrechtelijk opent, 
daarvan inzage neemt of den inhoud aan een ander bekend
maakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
een jaal' en zes maanden. 

373. De ambtenaar van eenige openbare instelling van ver
voer die een aan zoodanige instelling toevertrouwden brief, 
briefkaart, stuk of pakket opzettelijk aan een ander dan den 
rechthebbende afgeeft, vernietigt, wegmaakt, zich toeëigent, 
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of andel' gesloten stuk opzettelijk aan een ander dan den 
regthebbende afgeeft, vernietigt, wegmaakt of eenig daarin 
gesloten vool'werp zich toeëigent; 

2°, met gevangenisstl"af van hoogslpns drie jaren, indien hij eene 
aan de post of aan zoodanige instelling toevel'tl'ouwde brief
kaart of een ander ongesloten stuk opzettelijk aan een 
ander dan den regthebbende afgeeft, vernietigt, wegmaakt, 
zich toeëigent of den inhoud wijzigt, 

Indien zoodanig stuk of voorwerp geldswaarde heeft, wOl'dt de 
tocëigening gestraft met gevangenisstl'af van hoogstens zes jaren. 

432, De ambtenaar del' telegraphie of eenig andel' met het toe
zigt op of de dienst van eene ten openbare nutte gebezigde telegl"aaf
illl'igting belast persoon wOl'dt gestraft: 

1°, met gevangenisstl-af van IWO(Jstens één jaar en zes maanden, 
indien hij den inhoud van een aan de telegraphie of aan 
zoodanige inrigting toevertl'ouwd bm'igt opzettelijk aan een 
ander mededeelt of een telegl'arn opzettelijk opent, daal'van 
inzage neemt of den inhoud aan een ander mededeelt ; 

2n. met gevangenisstraf van Iwogste'!8 viel' jal'en, indien hij een 
aan de telegraphie of aan zoodanige inrigting tocvel'tl'ouwd 
berigt of een telegl-am opzettelijk aan een ander dan den regt
hebbende afgeeft, vernietigt, wegmaakt of den inhoud wijzigt, 

433, De ambtenaar del' posterijen of van eenige andere openbare 
instelling van vervoer of del' telegraphie of eenig ander in artikel 
432 bedoeld persoon die oogluikend toplaat dat iemand een del' in 
de a,·tiketm ,t30-432 vel'melde feiten pleegt of hem daarbij opzet
telijk hulp vel'leent, wordt gestraft met de stt-afTen en naar de 
onderscheidingen in die bepalingen vastgesteld. 

434. De ambtenaar of eenig ander persoon aan wien vrijdom 
van port is toegekend, die in dienstbrieven of pakketten waarvoor 
deze vrijdom is verleend, andere brieven opzdtetijk ills/uit, worcU gestraft 
met geldboete van hoogstens d,'ie honderd gulden. 

435. De ambtenaar die middelijk of onmiddelijk, desbewWit deel
neemt aan aannemingen of leveL-antiën waar'over hem op het tijdstip 
del' handeling geheel of ten deele het bestuur of toczigt is opge
dl-agen, wordt gestraft met gevangenisstraf van Iwogstens zes maanden 
of geldboete van hoogstens twaalf honderd gulden. 

436. De ambtenaar van dm waarborg of vm. het llIuntwezm, met 
uitzondering van den muntmeestpr, die handel drijft in edele metalen 
of daal'van vel'vaardigde voorwel'pen, of middelijk of onmidddijk des
be,,;ust aan zoodanigen Ila1ldet dee/neemt, wordt gestJ'aft met gevange
nisstJ'af van hoogstens zes maanden of geldboete van ItOofls/ens twaalf 
hondel'd gu Iden. 
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of den inhoud wij zigt of eenig daarin gesloten voorwerp zich 
toeëigent, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
vier jaren. 

Indien zoodanig stuk of voorwerp geldswaarde heeft, wordt 
de toeëigening gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
zes jaren. 

3 74. De ambtenaar der telegraphie of eenig ander persoon 
belast met het toezicht op of met den dienst van eene ten 
algemeenen nutte gebezigde telegraafinrichting, wordt gestraft: 

1°. met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar en zes 
maanden, indien hij den inhoud van een aan de telegra
phie of aan zoodanige inrichting toevertrouwd bericht op
zettelijk en wederrechtelijk aan een ander bekend maakt of 
een telegram opzettelijk en wederrechtelijk opent, daarvan 
inzage neemt of den inhoud aan een ander bekendmaakt; 

20. met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren, indien 
hij een ann de telegraphie of aan zoodanige inrichting 
toevertrouwd bericht of een telegram opzettelijk aan 
een ander dan den rechthebbende afgeeft, vernietigt, 
wegmaakt, zich toeëigent of den inhoud wijzigt. 

3 7 5. De ambtenaar van eenige openbare instelling van ver
voer of der telegraphie of eenig ander 'in artikel 374 bedoeld 
persoon, die opzettelijk toelaat dat een ander een der in de 
artikelen 372-374 vermelde feiten pleegt, of dien ander daarbij 
als medeplichtige ter zijde staat, wordt gestraft met de straf
fen en naar de onderscheidingen in die bepalingen vastgesteld. 

3 76. Met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of 
geldboete van ten hoogste twaalfhonderd gulden wordt ge
straft de ambtenaar die opzettelijk deelneemt, middellijk of 
onmiddellijk: 

1°. aan aannemingen of leverantiën waarover hem op het 
tijdstip der handeling geheel of ten deele het bestuur 
of toezicht is opgedragen; 

20. aan het bezorgen van plaatsvervangers of nummerver
wisselaars voor de militie, bij wier keuring of toelating 
hij geroepen is ambtshalve werkzaam te zijn. 

3 77 . De ambtenaar van het muntwezen, behalve de munt
meester, of de ambtenaar van den waarborg die handel drijft 
in edele metalen of daarvan vervaardigde voorwerpen, of op
zettelijk aan zoodanigen bandel middellijk of onmiddellijk deel
neemt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes 
maanden of geldboete van ten hoogste twaalfhonderd gulden. 
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437. De ambtenaar van den waal'borg die een ten zijnen kantol'e 
aangeboden goud- of zilverwerk afdrukt of natrekt of daarvan cenc 
beschrijving geeft aan anderen dan die van ambtswege bevoegd zijn 
haar te vorderen, wordt gestJ-aft met geldboete van hoogstens drie 
honderd gulden. 

438. De ambtenaar die, !/liddeli.fk qf onmiddeli.f k, desbewust deel

neemt aall het bezorgen van plaatsvervangers of nllmmerverwisselaars 
voo I' de militie bij wier keUl'ing of toelating hij geroepen is ambts
hal ve werkzaam te zijn, wordt gestl-aft met geldboete van hoogstens 

zes honderd gulden. 

439. De ambtenaar van den burgerlijken stand die, builen de ge

vallen in de wet voorzien, iemands I/u//Jeliik voltrekt, wetellde dot diC1ls 

vropger huwelijk niet ontbonden noclt nietigve,-klaard is, ,,.ordt gestI-aft 
met gevangenisstraf van ltOogstens zes jaren. 

De ambtenaar van den burgerlijken stand die iemands huwelijk 
voltrekt, wetende dat daartegen eenig ander wettig beletsel bestaat, 
wordt gestraft met gevangenisstJ'af van ItOogsten .. twee jaren of geld
boete van hoogste'ls drie honderd gulden. 

440. Met gevangenisstJ-af van hoogstens dl'ie weken of geltlboete 
van hoogstens zestig gulden wordt gestI-aft: 

1°. de notaris die, in strijd met de bepalingen der wet, eene 
minuut uit zijne handen geeft; 

2°. de notaris die, belast met de bewaring der stukken in de 
door de wet aangewezen algemeene bewaarplaats, in strijd 
met hare bepalingen, eenig stuk buiten die bewaarplaats 
brengt. 

441. De ambtenaar ten wiens overstaan een schepeling wordt 
aangemonsterd van wien hiJ weet dat Itii, na zijne laatste aanmon
stering, van een nederlandsch scllip is gedeserteerd, wOl'd t gestraft 
met gevangenisstraf van hoogstens drie maanden of geldboete van 
hoogstens dl'ie honderd gulden. 

Niet strafbaar is het feit: 

1°. indien de schepeling tel' zake van de desertie heeft tel'egt
gestaan of het regt tot stJ-afvordering ter zake van de desertie 
is verjaard; 

2°. indien de aanmonstering buiten het rijk in Europa geschiedt 
op verzoek van de plaatselijke overheid of ter overbrenging 
van den schepeling naaI' het I'ijk in Europa, 

442. Bij veroordeeling ter zake van een der in de artikelen 404, 
415 en 431 laatste lid omschreven misdl'ijven, kan ontzetting van 
de in artikel 37 nQ

, 3-5 vermelde regten worden uitgesproken. 
Bij veroordeeling ter zake van een der in de artikelen 407-410, 

412, 413, 419 en 430 eerste lid omschreven misdrijven, kan ontzetting 
van de in artikel 37 nO, 3 en 4 vermelde regten worden uitgesproken, 
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378. De ambtenaar van den waarborg die een te zijnen 376. 
kantore aangeboden goud- of zilverwerk afdrukt of natrekt of 
daarvan eene beschrijving geeft aan een ander dan die van 
ambtswege bevoegd is haar te vorderen, wordt gestraft met 
geldboete van ten hoogste driehonderd gulden. 

379. De ambtenaar van den burgerlijken stand die iemands 377. 
huwelijk sluit, wetende dat deze daardoor een dubbel huwelijk 
aangaat, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
zes jaren, 

De ambtenaar van den burgerlijken stand die iemands huwe
lijk sluit, wetende dat daartegen eenig ander wettig beletsel 
uestaat, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
twee jaren of geldboete van ten hoogste driehonderd gulden. 

380. Bij veroordeeling wegens een der in de artikelen 359, 
363, 364, 366, 373 , laatste lid, en 379, eerste lid, omschreven 
misdrij ven, kan ontzetting van de in artikel ~8 n O

, 3 en 4 
vermelde reehten worden uitgesproken. 

378. G. O. De ambtenaar 
die zijne diensten leent tot het 
aanmonsteren van een schepe
ling, wetende dat el' nog geene 
maand is verstreken sedert oeze 
zich aan zijne verbintenis voo I' 
een NederJandsch schip of zee
visschersvaartuig heeft onttl'ok
hn op de wijze in een der artt. 
390-92 omschl'even, wordt 
gestntt met gevangenisstraf 
van ten hoogste drie maanden 
of geld boete van ten hoogste 
driehouderd gulden. 

Niet strafbaar is het feit in
dien de aanmonstering buiten 
het rijk in Europa geschiedt op 
vel' zoek van de plaatselijke 
overheid of ter overbrenging 
van den schepeling naar het 
rijk in Europa. 

(Dit artikel werd door de Reg. 
ingetrokken; dl. Hl bi 98,) 

379. 
De cijfers dcr aangeh'anlde arti

kelen waren in G. 0.: »358, 
361, 362,364,371, laatste 
lid, en 377". 
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TITEL XXXI, 

Scheepvaa.'tmisdrijven, 

443, Als schuldig aan zeel'oof wordt gestt'aft: 435. 
1°, met gevangenis~traf van minstens negen maanden en hoogstens valt ten hoogste 

twaalf jaren, hij die als schippm' dienst neemt of dienst 
doet op een vaartuig, wetende dat het bestemd is of het 
gebruikende om in open zee daden van geweld te plegen 
tegen andere vaartuigen of tegen zich daarop bevindende 
personen of goederen, zonder dool' eene oorlogvoerende mo-
gendheid te zijn gemachtigd of tot de oorlogsmarine eener 
eL'kende mogendheid te behooren; 

2°, met gevangenisstraf van lIOOg"Ir'1ls negen jaren, hij die, be- te .. Mogs/e 

kend met deze bestemming of dit gebl'llik, in eenige andere 
betrekking dienst neemt op zoodanig vaartuig of in dienst if vrijwillig irt 
blijft na daarmede bekelld te zijn geworden, 

Met het gemis van magtiging wordt gelijk gesteld het overschrijdelI 
van de magtiging alsmede het voorzien zijn van magtigingen af
kom~tig van tegen elkandel' oorlog voerende mogendheden, 

444, Indien de in artikel 4~ 3 omschreven daden van geweld den 436, artikel 435 
dood van een del' opvarenden van het aangevallen vaal'tuig ten ge-
volge hebben, wordt de schipper mpt gel'angenisstraf van minsten" twep per en worden 
en ltOngs/en" vilftie" jaren en worden de anderelt die aan de daden van zij' die 

geweld hebben deelgenomen, met gevangenisstraf van minstens één van ten 
f1t hoogitens vijftien jal'en gestraft, hoogste 

437. 445. Hij die voor eigen of v1'eemde I'ekening een vaal'tuig uit
I'ust met de in a"tikel 443 omschreven bestemming, wordt gestl-aft 
met gevangenisstl-af vIJn minstens negen maanden en lwogstens twaalf 
jaren, 

artikel 435 
van tm hoogste 

446. Hij die voor eigen of vreemde I'ekening middel ijk of on- 438. 
middelijk medewerkt tot het verhuren, vervl-achten of vel"lekaren 
van een vaartuig, wetende dat het de in artikel 443 omschreven artikel 435 
bestemming heeft, wordt gestl-aft met gevallgenisstl'af van llOogstens ten IW1gste 
acht jaren, 

447. Hij die een nederlandsch vaal'tuig opzettelijk in de magt 439. 
van zeeroovers brengt, wordt gestraft: 

indien hij de schipper is, met gevangenisstI'af van mimtens negen van ten 
maanden C1t ltOogstms twaalf jaren; ltOogste 

in alle andere gevallen, met gevangenisstl'af van hoogstens negen telt ItOogste 
jaren, 

448, De opval'ende van een nedeelandsch schip die zich wOOe1'
regtelijk daarvan meestCl' maakt, woedt gestraft met gevangenis
stl'af van hoogstefts zes jaren, 

449. De schippel' van een nede1'landsch schip die het schip aan 
den eigenaae of de I'eederij ontLl'okt on ten eigen bate gebl'uikt, 
woedt gesü'aft met gevangenissteaf van hoogstens zeven jal'ell en 
zes maanden, 

440. 

tC1~ hoogste 

441. 

ten ItOogste 
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TITEL XXIX. 

Sclteepvaarlmisd,·ijven. 

381. Als schuldig aan zeeroof wordt gestraft: 380. 
1°. met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren, hij 

die als schipper dienst neemt of dienst doet op een 
vaartuig, wetende dat het bestemd is of het gebruikende 
om in open zee daden van geweld te plegen tegen an
dere vaartuigen of tegen zich daarop bevindende per· 
sonen of goederen, zonder door eene oorlogvoerende 
mogendheid daartoe te zijn gemachtigd of tot de oor
logsmarine eener erkende mogendbeid te bebooren; 

20. met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren, hij 
die, bekend met deze bestemming of dit gebruik, als 
schepeling dienst neemt op zoodanig vaartuig of vrijwil
lig in dienst blijft na daarmede bekend te zijn geworden. 

Met het gemis van machtiging wordt gelijkgesteld het over
schrijden van de machtiging alsmede het voorzien zijn van 
machtigingen afkomstig van tegen elkander oorlog voerende 
mogendheden. 

Artikel 81 blijft buiten toepassing. 

382. Indien de in artikel 381 omschreven daden van geweld 
den dood van een der zich op het aangtlvallen vaartuig be
vindende personen ten gevolge bebbrn, wordt de schipper en 
worden zij die aan de daden van geweld hebben deelgenomen, 
met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren gestraft. 

383. Hij die voor eigen of vreemde rekening een vaartuig 
uitrust met de in artikel 381 omscbreven bestemmin~, wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren. 

381. 

382. 

384. Hij die voor eigen of vreemde rekening middellijk of 383. 
onmiddellijk medewerkt tot het verhuren, vervrachten of ver-
zekeren van een vaartuig, wetende dat bet de in artikel 381 
omschre,en bestemming heeft, wordt gestraft met gevange-
nisstraf van ten hoogste acht jaren. 

385. Hij die een Nederlandscb vaartuig opzettelijk in de 384. 
macht van zeeroovers brengt, wordt gestraft: 

10. indien hij de schipper is, met gevangenisstraf van ten 
hoogste twaalf jaren; 

20. in alle andere gevallen, met gevangenisstraf van ten 
hoogste negen jaren. 

386. De opvarende van een :Nederlandsch schip die zich 385. 
wederrechtelijk van het schip meester maakt, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren. 

387. De schipper van een ~ederlandsch schip clie het schip 386. 
aan den eigenaar of de reederij onttrekt en ten eigen bate 
gebruikt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
zeven jaren en zes maanden. 

I Het in elk dezer 
al·tikels annge
baald e artikel 
381. was in 
G. O. »artikel 
380". 
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450. Met gevangenisstraf van !wogslens vier jat'en wordt gestraft 
de Nederlander die zonrIer vergunning van de nedel'landsche re
gering een kaapbrief aanneemt, of als schipper dienst neemt of 
dienst doet op een vaartuig, wetende dat het zonder vergunning 
van de nederlandsche regering voor de kaapvaal't bestemd is. 

451. De Nederlander die in eenige andere betrekking dienst 
neemt op een vaartuig, wetende dat het zonder vel'gunning van 
de nederlandsche regering VOOI' de kaapvaat't bestemd is of gebruikt 
wordt, of in dienst blijft na die bestemming of dat gebruik te 
hebben vernomen, wordt gestraft met gevangenisstJ'af van !wog3tens 
drie jaren. 

452. De schipper van een nederlandsch schip die, na den aan
vang der monstering en vóór het einde zijner vel'bindtenis, door 
zich opzettelijk te verwijderen zich onttrekt aan het vOel'en van 
het lehi]!, wurd~ gestraft met gevangenisstraf van /wogstens twee inren. 

453. De schepeling die ten gevolge van opzettelijke afwezigheid 
zonder verlof de reis waal'voor hij zich op een nederlandsch schip 
vet'bonden heeft, niet mede1llaakt, wordt, als seltuldig aa/~ desertie vóór 
den aanvang der reis, gestraft met gevange1lisstraf van !WOgstCIM drie 
maanden. 

454. Dc schepeling die teil gevolge van opzettelijke afwczi~heid 
zonder verlof de I'eis waat'vOOt' hij zich op een nedet'landsch schip 
verbonden heeft, niet vet'del' mede11laakt, wordt, als schuldig aan deurtie 
gedw'etlde de "eis, gestraj~ met gevangenisstraf van Itoo(jstens één jaar. 

WIJZIGINGEN O. R. O. 

442. ten hoogste 

443. 

of vrijwillig in 
ten hoogste 

444. Wordt gestraft: 
1 0• met gevangenisstraf van ten 
hoogste twee jaren de 

schip ; 
2°, mpt gevangenisstraf van ten 

/wogste drie maanden de sC/lip
per van een nederlandse!1 zee
visscltersvaartuig die vóór het 
eiJtde zijner vPrbindtenis, door 
ziell opzetteliJk te verwi.ideren 
zick onttrekt aan !Iet voeren 
van /tet vaartuig. 

445. lP ordt gestraft, als 
sclmldig aan desertie vóór dm 
aanvang der "eis: 
1 0, met gevangenisstraf va'l ten 
hoogste drie maanden de 

maakt; 
2°, met gevangenisst.'af vall ten 

hoogste twee lOekm of geldboete 
van ten hoogste zestig gulden 
de schepeling die tet< gevolge 
van opzettelijke afwezigheid 
zonder verlof de reis waarvoor 
!Iij zick op een nederlandscl! 
zeevissclter svaartuig verbonden 
heeft, niet mede711aakt. 

446. Wordt gestraft, als 
schuldig aan desertie gedurende 
de reis: 
1 0, met gevangenisstraf van ten 

!/Oogste een jaar de 

maakt,' 
2°, met gevangenissh'a/van te" 

hoogste twee maanden de sche-
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388. Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren wordt 
gestraft de Nederlander die zonder vergunning van de N eder
landsche regeering een kaperbrief aanneemt, of als schipper 
dienst neemt of dienst doet op een vaartuig, wetende dat het 
zonder vergunning van de N ederlandsche regeering voor de 
kaapvaart bestemd is. 

389. De Nederlander die als schepeling dienst neemt op een 
vaartuig, wetende dat het zonder vergunning van de N eder
landsrhe regeering voor de kaapvaart bestemd is of gebruikt 
wordt, of vrijwillig in dienst blijft na die bestemming of dat 
gebruik te hebben vernomen, wordt gestraft met gevangenis
straf van ten hoogste drie jaren. 

390. WOl'dt gestraft: 
10. met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren, de 

schipper van een N ederlandsch schip die, na den aan
vang der monstering en vóór het einde zijner verbinte
nis, zich opzettelijk en wederrechtelijk aan het voeren 
van het schip onttrekt; 

20. met gevangenisstraf van ten hoogste eene maand, de 
schipper van een N ederlandsch zeevisschersvaartuig die, 
na den aanvang der monstering en v66r het einde zijner 
verbintenis, zich opzettelijk en wederrechtelijk aan het 
voeren van het vaartuig onttrekt. 

391. Wordt · gestraft , als schuldig aan desertie v66r den aan
vang der reiR: 

1°. met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden, de 
schepeling die opzettelijk en wederrechtelijk eene reis, 
waarvoor hij zich op een Nederlandsch scbip verbonden 
heeft, niet medemaakt ; 

2°. met gevangenisstraf van ten hoogste twee weken, de 
schepeling die opzettelijk en wederrechtelijk eene reis, 
waarvoor hij zich op een N ederlandsch zeevisscbersvaar
tuig verbonden heeft, niet mede maakt. 

392. Wordt gestraft, als schuldig aan desertie gedurende de reis: 
1°. met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar, de schepe

ling die opzettelijk en wederrechtelijk eene reis, waar
voor hij zich op een Nederlandsch schip verbonden heeft, 
niet verder medemaakt ; 
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387. 

388. 

389. 

Onder 2°. stond in Wetboek 
1881, in plaats van : »naden 
aanvang der monstering en 
vóór het einde zijner vel'bin
tenis", gedurende de reis; in 
G.O.: »vóór het einde zijnel' 
verbintenis". 
(Amend.- C. v. Rapp., door de 

Reg. overgenomen; dl. III 
bI. 111.) 

Die woorden zijn bij art. 9 
del' wet van 15 Jannari 1886 
(Stbl. nO. 6) in het artikel opge
nomen; dl. In bl. 119 en 138. 

390. 
Dit artikel lnidde in Wet

boek 1881 ten gevolge amend.
C. 1). Rapp., door de Reg. over
genomen, dl. Hl bI. 120-
122, als volgt: 

»De schepeling die opzette
lijk en wederrechtelijk eene 
l'eis, waarvoor hij zich op een 
Nedel'landsch schip verbonden 
heeft, niet meJemaakt, wordt 
als schuldig aan desertie \'óór 
den aanvang del' reis, gestraft 
met gevangenisstraf van ten 
hoogste drie maanden." 

Maal' het is in den oorspron
kelijken tekst van G. Q. her
steld bij art. 9 del' wet van 
15 Januari 1886 (Stbl. uo. 6) ; 
dl. In bI. 128 en 138. 

391. 
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455, De schepeling van een nederlandsch schip die, na den 
afloop del' reis en vóór het einde zijner verbindtenis, dool' zich zonder 
vel'lof opzettelijk te verwijdel'en zich aan zijne verdet'e dienstverrig
tingen onttrekt) wordt, als $clt21ldig aan desertie na den afloop der reis) 

gpstmft met gevangenisstraf van hoogstms drie maande?" 

456. De in de artikplen 453-455 bedreigde stl-all'en kunnen WOl" 

den verdubbeld, indien drie of meel' personen gezamenlijk of ten 
gevolge van zamenspanning het misdrijt plegen, 

457. De schippel' van een nedel'landsch scllip die een schepeling 
in dienst neemt, wetende dat deze, na zijne laatste aanmonste
ring. van een nederlondfcl, schip is gedeserteerd. wordt gesll'aft met ,f/e· 

vangenisstraf van hoogstens d?'ie maanden of geldboete van lwogstens drie 

honderd gulden. 

Niet stt-afbaar is het feit: 

1°, indien de schepeling tel' zake van desertie heeft teregtge
staan of het regt tot strafvordering tel' zake van de desertie 
is verjaard; 

20. indien de indienstneming geschiedt buiten het rijk in Europa 
met toestemming van den nederlandschen consul of, zoo die 
er niet is, op verzoek van de plaatselijke overheid, 

458, De opval'ende van een nedet'landsch schip die aan boord den 
schippel' , of de schepeling die aan boord of in dienst een meet'derc 
feitelijk aam-andt, zich met geweld of bedl'eiging met geweld tegen 
hem verzet of hem opzettelijk van zijne vrijheid van handelen be
rooft, wordt, als schuldig aan insubordinatie, gestl-aft met gevan
genisstraf van lLOogstens twee jaren, 

De schuldige wordt gestraft: 
met gevangenisstt-af van l,oogstens drie jaren, indien het misdl'ijf 

of de daarmede gepaal'd gaande feitelijkheden eenig ligchamelijk 

leed ten gevolge hebben; I 
met gevangenisstl'af van hoogstms zeven jaren en zes maanden) 

WIJZIGINGEN 0, R, 0, 

peting die ten gevof,{fP 1Iftn op
zettetiike afwezigheid zonder 
verlof de reis) waarvoor !tij 
ziel, op een nederlandsch zee
visschersvaartuig veróonden 
l,eeft) niet verder medemaakt, 

447, 11 ordt gesl1'aft. als 
schuldig aan desertie na de?1 
afloop der reis: 
1 ° , met gerangenisstraf van ten 

hoogste drie maal1den de 

trekt; 
20. met gevangenisstraf van tm 
hoogste twee weken of geld
boete van ten hoogsle zestig 
gulden de scltepeling van een 
nederlandsch zeevisschersvaar
tuig die. na den afloop dcr 
reis en v66r l.et einde zijner 
verbindtenis) door ziel! zonder 
verlof opzettelijk te vel'wijdp
ren. ziel, aan zijne verdere 
dien3tverrigtinge/~ onttrekt, 

448_ artikelen 445 -4-17 
twee 

449, scl,ip of zeevissc!ters
vaartuig die 

I'ing of v66r het einde zijnel' 
laatste veróindtenis) van een 
ned,rlandscl~ scllip of zee
visschersvaartllig is gedeser
teerd) wordt gestraft met ge
vangenüJstraf van ten hoof/ste 
drie maandm qf geldbopfp 1Iftn 
ten koogste drie 

450. scl,ip of zppvissclm's

vaarflli{/ die 

ten hoogsle 

ten lwogstr 
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20• met gevangenisstraf van ten hoogste eene maand, de 
schepeling die opzettelijk en wederrechtelijk eene reis, 
waarvoor hij zich op een N ederlandsch zeevisschersvaar
tuig verbonden heeft, niet verder medemaakt. 

393. Wordt gestraft, als schuldig aan desertie na den afloop 
der reis: 

10. met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden, de 
schepeling van een N ederlandsch schip die, na den 
afloop der reis en vóór het einde zijner verbintenis, 
zich opzettelijk dool' wederrechtelijke afwezigheid aan 
zijne verdere dienstverrichtingen onttrekt j 

20• met gevangenisstraf van ten hoogste twee weken, de 
schepeling van een N ederlandsch zeevis,schersvaartuig 
die, na den afloop der reis en vóór het einde zijner 
verbintenis, zich opzettelijk door wederrechtelijke af
wezigheid aan zijne verdere dienstverrichtingen onttrekt. 

394. De in de artikelen 391-393 bepaalde straffen kunnen 
worden verdubbeld, indien twee of meer personen gezamen
lijk of ten gevolge van samenspanning het misdrijf plegen. 

394bis. De reeder , boekhouder of schipper van een Neder
landsch schip of zeevisschersvaartuig die een schepeling in dienst 
neemt, wetende dat er nog geene maand is verstreken sedert 
deze zich aan zijne verbintenis voor een Nederlandscb scbip 
of zeevisschersvaartuig heeft onttrokken op de wijze in een 
der artikelen 391-393 omschreven, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van 
ten hoogste driebonderd gulden. 

Niet strafbaar is het feit indien de indienstneming buiten 
het rijk in Europa geschiedt met toestemming van den Neder
landscben consul of, zoo die er niet is, op verzoek van de 
plaatselijke overheid. 

395. De opvarende van een Nederlandsch schip of zee
visschersvaartuig die aan boord den schipper, of de schepeling 
die aan boord of in dienst een meerdere in rang feitelijk aan
randt, zich met geweld of bedreiging met geweld tegen bem 
verzet of bem opzettelijk van zijne vrijheid van handelen be
rooft, wordt, als schuldig aan insubordinatie, gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren. 

De schuldige wordt gestraft: 
10. met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren, indien 

het misdrijf of de daarmede gepaard gaande feitelijk
heden eenig lichamelijk letsel ten gevolge hebben j 

2°. met gevangenisstraf van ten hoogste zeven jaren en zes 
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392. 
Dit artikel luidde in G.O. 

en in Wetboek 1881: 
»De schepeling van een Ne

,lerlandsch schlp die, die na 
deu afloop del' reis en vóór het 
einde zijner vel'bintenis, zich 
opzettelijk door wederrechte
lijke afwezigheid aan zijne vel'
dere dienstvp.rrichtingen ont
trekt, wordt, als schnldig aan 
desertie na den afloop der reis, 
gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste drie maanden." 

Gewijzigd bij art. 9 der wet 
van 15 Januari 1886 (S/bl. 
nO. 6); dl. lIl, bI. 139. 

393. 
Deze cijfers luidden iu G.O.: 

»390-392". 

394. 
Dit artikel, bij de bebamle

ling vnn het Wetboek door de 
Regecring ingetrokken, (dl. 1 II 
bI. 134) is er weder ingevoegd 
bij art. 9 ,lel' wet van 15 Ja
nltari 1886 (Stbl. uO• 6); dl. 
III bI. 139. 
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innien zij zwaaI' ligchamelijk letsel ten gevolge hebben ; 
met gevangenisstl'af van minstens negen mrwndo,! et! hoogstons twaalf 

jaren, indien zij den dood ten gevolge hebben, 

459. Insubordinatie gepleegd dool' twee of meel' vereenigde pel'
sonen wOl'dt, als muitel'ij, gestraft met gevangenisstraf van hoogstens 

zes jaren, 
Hij die dool' dit misdrijf of de daarbij dool' hem gepleegde feite

lijkheden eenig ligchamelijk leed vel'oorzaakt, wOl'dt gestl'aft met 
gevangenisstt'3.f van hoo.qstens zeven jaren en zes maanden. 

Hij die daardoor zwaar ligchamelijk letsel vel'ool'zaakt, wordt ge
st1'3.ft met gevangenisstraf van minstens negen maanden en /lOogstens 

twaalf jaren, 
Hij die daardoor den dood veroorzaakt, wordt gestl'aft met ge

vangenisstJ'3.f van minstens één en hoogstens vijftien jaren, 

460, Hij die aan boord van een nederlandsch schip tot muiterij 

op dat schip opruit, wordt gestl'3.ft met gevangenisstraf van hoogstens 

vier jaren, 

461. Dienstweigering dool' drie of meel' schepelingen van een 
nederlandsch scltip, gpzamelllijk of ten gevolge van zamenspanning 
gepleegd, wordt gestraft met gevangenisstl'3.fvan hoogstens tweejal'en. 

462. De schepeling van een nederlandsch schip die, na t81' zake 
van dienstweigerillg disciplinait' te zijn gestraft, bij zijne dienstwei
gering volhardt, wordt gestraft mpt gevangenisstraf van hoogstens zes 

maanden. 

463. Met gevangenisstt'3.f van /i.oogslel1s zes maandell of geldboete 
van hoogstens dl'ie honderd gulden wordt gestraft de opvarende van 
een nederlandsch scltip: 

1°, die opzettelijk niet gehoorzaamt aan eenig bevel des schippers 
tot herstel del' orde aan boord gegeven; 

2°, die, wetende dat de schipper van zijne vrijheid van handelen 
beroofd is, hem niet naar vermogen te hulp komt; 

3°, die, kennis dragende van een VOOl'l1emen tot het plegen van 
insubordinatie, opzettelijk nalaat daarvan tijdig aan den 
schipper kennis te geven, 

Deze bepaling is niet van toepassing indien de insubordinatie niet 
is gevolgd, 

464. De in de artiÀ'P!PlI 448, 451, 453-455,458-463 bedreigde 
stl'3.ITen kunnen met een derde wOl'den verhoogd, indien de schuldige 
aan een del' in die artikelen omschreven misdl'ljven scheepsofficier is, 

WIJZIGINGEN O. R, O. 

Va11 ten lwogstp 

451. 

ten hoogste 

van teil hoogste 

van ten hoogste 
452, scltip ofzeevissclwrs· 

vaartftig tot muiterij op d"t 
schip of vaartuig op 

ten l,oogste 

453. twee 

SC/lip of zeevissclzersvaartltig,g8 
ten hoogste 

454. TT ordt gestraft: 
1 0, met geva1lgenisstraf van ten 

llOogste zes maanden de 

llArdt; 
2°, met gevangenisstl'af van ten 

hoogste eene maand de sclzepe
ling van een nederlandjch zee
vissckersvam'tuig die zich gP
durende de 1'e;s schuldig maakt 
aan dienstweigering, 

455. 
teil hoogste 

scllip of zeevissche1'sl'ual'tllig : 

456. artikelen 400, 443, 
445-447, 450-455 
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maanden, indien zij zwaar lichamelijk letsel ten gevolge 
hebben; 

3°. met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren, indien 
zij den dood ten gevolge hebhen. 

396 . Insubordinatie gepleegd door twee of meer vereenigde 
personen, wordt, als muiterij, gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste zes jaren. 

De schuldige wordt gestraft: 
1°. met gevangenisstraf van ten hoogste zeven jaren en 

zes maanden, indien het door hem gepleegde misdrijf 
of de daarbij door hem gepleegde feitelijkheden eenig 
lichamelijk letsel ten gevolge hebben; 

2°. met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren, in
dien zij zwaar lichamelijk letsel ten gevolge hebben; 

3°. met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren, in
dien zij den dood ten gevolge hebben. 

397. Hij die aan boord van een N ederlandsch schip of 
zeeyisschersvaartuig tot muiterij op dat schip of vaartuig 
opruit, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
vijf jaren. 

398. Dienstweigering door twee of meer schepelingen van 
een N ederlandsch schip of zeevisschersvaartuig, gezamenlij k 
of ten gevolge van samenspanning gepleegd, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren. 

399. Wordt gestraft: 
1°. met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden, de 

schepeling van een N ederlandsch schip die, na wegens 
dienstweigering disciplinair te zijn gestraft, bij zijne 
dienstweigering volhardt; 

2°. met gevangenisstraf van ten hoogste eene maand of 
geldboete van ten hoogste zestig gulden, de schepeling 
van een N ederlandsch zeevisschersvaartuig die zich ge
durende de reis schuldig maakt aan dienstweigering. 

4 00. Met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of 
geldboete van ten hoogste driehonderd gulden wordt gestraft 
de opvarende van een N ederlandsch schip of zeevisschers
vaartuig: 

1°. die opzettelijk niet gehoorzaamt aan eenig bevel des 
schippers tot herstel der orde aan boord gegeven; 

2°. die, wetende dat de scbipper van zijne vrijheid van 
handelen beroofd is, hem niet naar vermogen te hulp 
komt; 

3°. die, kennis dragende van een voornemen tot het plegen 
van insubordinatie, opzettelijk nalaat daarvan tijdig 
aan den schipper kennis te geven. 

De onder nO. 3 vermelde bepaling is niet van toepassing in
dien de insubordinatie niet is gevolgd. 

4 0 1. De in de artikelen 386, 389, 391-393, 395-400 be
paalde straffen kunnen met een derde worden verhoogd, indien 
de schuldige aan een der in die artikelen omschreven mis
drijven scbeepsofficier is. 

m 
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Deze 4 eerste cijfel's luiddell 
in G. 0 .: .385,388,390 
-392". 
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465. De schipper van een nedel'1andsch schip die, met het oogmerk 457. 
om schelmerij te plegen of gepleegde schelmet'ij te bedekken, hetzij 
het schip vel'koopt, hetzij geld opneemt op het schip, het schecps
toebehooren of den scheepsvool'l'aad, hetzij goedel'en van de lading 
of dm scheepsvoormad verkoopt of ve l'pandt, hetzij verdichte schaden of vall den 

of uitgaven in rekening b l'engt, hetzij bij het vel'laten van het schip 
niet zorgt VOOI' het behoud del' st:hcepspapim'cn, wOl'dt gestl'Uft met 
gevangenisstraf van l/oot/8Ims zes jal'en . tPlI I/Oopsle 

466. De schipper van een nedel'landsch schip die, met het oog· 458. 
merk om schelmerij te plegen of gepleegde schelmerij te bedekken, 
willekeurig van koers vCl-andert, wordt gestl-aft met gevangenisstl'af van 
van hoogstens drie jaren. ten Iwogste 

467. De schipper van een nederlandsch schip die, buiten nood
zaak of in strijd met eenig wettelijk vOOl'schrift, gedurende de I'eis 
met zijn scheepsvolk het schip verlaat. wordt gestraft met gevan
genisstl-af van hoogsten3 viel' jaren en zes maanden. 

459. 

tm llOogste 

km, 

468. De schippel' van een nederlandst:h vaal·tuig die, buiten mor

kennis van den eigenaar of de I'eederij, handelingen pleegt of ge
doogt, wetende dat deze het vaartuig of de lading aan opbrenging, 
aanhouding of ophouding kunnen blootstellen, wOl'dt gestl-aft met 
gevangenisstraf van hoogste"s élll jaal' of geldboete van hoogs/ells zes 
honderd gulden. 

460. die, buitm nood-

De opvarende die buiten vool'kennis van den schippel' met gelijke 
wetenschap gelijke handelingen pleegt, wOI'dL gpstraft met gevan
gen isstraf van hoogst",,8 ne~en maamlen of geld boete van hOO.f/31I'11s 
zes hondel'd gulden. 

469, De schippel' van een nederlandseh schip die buiten nood
zaak aan een opvarende niet vel'schaft datgene wat hij verpligt is 
dezen te verschaffen, wOl'dt gestraft met gevangenisstraf van /lOogstpn .• 

twee jaren of geldboete van hoog .• lelts drie honderd gu lden. 

470. De schipper van een nederlandsch schip die opzettelijk, buiten 
noodzaak of in strijd met eenig wettelijk voorsdll'ift, goede)'en werpt, 
WOI'dt gestraft met gevangenisstraf van I/oogstnl., !l>tjaal' of ge ldboete 
van hoogstens drie honderd gulden . 

471. Hij d ie lading, cheepsvool'l'aad of scheepsbehoefte , aan 
boord van een schip aanwezig, opzettelijk en wede)')'egtelijk ver
nielt, beschadigt of onbruikbaar maakt, wordt gestmft met gevan
genisstl-af van hoogstmor twee jaren. 

zaak of buitelI voor 

ten hoogste em ten hoogste 

die buiten noodzooh' of bui 

tPn llOogste tm hoog .• te 

461. 

462. 

ten I/oogste 
tm I,oogste 

ten hoogstp PP11 

tl'?l hoogste 

463. 

ten hoogste 

472. De schippel' die de nerlerlandsche vlag voert zonder daartoe 464. 
gCl'cgtigd te zijn. wordt gest l-aft met gevangenisstt'af van hoo.f/dm.! tC1l hoogst~ 

,één jaal' of geldboete van hoog .• te"s drie honderd gu ld en, een tm hoogste 
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402. De schipper van een N ederlandsch schip die, met het 
oogmerk om zich of een ander wederreciJtelijk te bevoordeel en 
of zoodanige bevoordeeling te berlekken, hetzij het schip ver
koopt, hetzij geld opneemt op bet schip, het scheepstoebehooren 
of (Jen Rcheepsvoorraacl, hetzij goederen van de lading of van 
den Hcheepsvoorraad verkoopt of verpandt, hetzij verdichte 
Rchaden of uitgaven in rekening brengt, hetzij bet vereischtC' 
dagrel!iRt er niet overeenkomstig de wettelijke voorsc11fiftC'n 
houdt, hetzij bij het verlaten van het schip niet zorgt voor 
het behoud der scheepspapieren, wordt gestraft met gevan
genisstraf van ten hoogste zes jaren. 

403. De schipper van een N ederlandsch schip die, met het 
oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordeelen 
of zoodallige bevoordeeling te bedekken, van koers verandert, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren. 

404. De schipper van een Nederlandsch schip die, buiten 
noodzaak of in strijd met eenig wettelijk voorschrift, gedurende 
de I'l\is het schip verlaat, en ook aan zij n scheepsvolk daartoe 
last of vergunning geeft, word t gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste viel' jaren en zes maanden. 

405. De schipper van een Nederlandsch vaartuig die, bui· 
ten noodzaak en buiten voorkennis van den eigenaar of de 
reederij, handelingen pleegt of gedoogt, wetende dat deze het 
vaartuig of de lading aan opbrenging, aanho.uding of ophouding 
kunnen blootstellen, wordt gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste een jaar of geldboete van ten hoogste zeshonderd 
gulden. 

De opvarende die, buiten noodzaak en buiten voorkennis 
van den schipper, met gelijke wetenschap gelijke handelingen 
pleegt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
negen maanden of geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden. 

406. De schipper van een Nederlandsch schip die opzette
lijk buiten noodzaak aan een opvarende niet verschaft datgene 
wat hij verplicht is hem te verschaffen, wordt gestraft met 
gevall~enisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van 
ten hoogste driehonderd gulden. 

407. De schipper van een Nederlandsch schip die opzette
lijk llll iten noodzaak of in strijd met eenig wettelijk voorschrift 
goederen werpt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste twee jaren of geldboete van ten hoogste driehonderd 
gulden. 

408. Hij die lading, scheepsvoorraad of scheepsbehoefte, 
aan boord van een vaartuig aanwezig, opzettelijk en weder
rechtelijk vernielt, beschadigt of on bruiklJaar maakt, wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren. 

409. De schipper die de Neclerlandsche vlag voert wetende 
dat hij daartoe niet gerechtigd is, wordt gestraft met gevan
genisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van ten 
hoogste driehonderd gulden. 
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473, De schi pper die zonder dam'loe f/eref/tif/d te zijn eenig ondfr

se!teidinf/steeken, zij het ook met eene f/erinf/e afwijkinf/, voert 110" eelt 

nederlandscl. oorlof/svaartuif/ ofvan een loodsvaartuig dat in nederlandsche 
wateren of zeegaten dienst doet, wOl'dt gestl'aft met gevangenisstraf 
van '!oof/stens drie maanden of geldboete van !/Oogslens drie honderd 
gulden, 

474, De schippm' die, nadat hem door den raad van tUC!lt de bevoegd
heid is ontnomen om als schipper op een nedel'landsch schip te 
varen, buiten noodzaak als zoodanig optreedt, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van hoof/slens zes maanden of geldboete van I/oof/slens 

zes honderd gulden, 

475, De schipper van een nedel"landsch schip die zondel' geldige 
reden weigert te voldoen aan eene wettelijke vordering om beklaagden 
of veroordeelden benevens de tot hunne zaak betrekkelijke stukken 
aan boord te nemen, wOl'dt gestraft met gevangenisstl'afvan 1Ioof/sll'lIs 

drie maanden of geldboete van hoogslens drie honderd gulden, 

476, De schipper die een beklaagde of vel'oordeelde dien hij op 
eene wettelijke vOl'dering aan boord genomen heeft, opzettelijk laat 
ontsnappen of bevrijdt, WOl'dt gestraft met gevangenisstraf van hoof/

stens dl'ie jaren, 
Indien de ontsnapping of bevrijding aan zijne schuld is te wijten, 

wordt hij gestraft met hechtenis van hoof/stens twee maamlen of 
geldboete van !!oof/stens drie hondel'd gulden, 

477, De schipper van een nederlandsch vaartuig die nalaat aan 
vaal'tuigen of opval'enden in nood zoodanige hulp te vel'leenen als 
waartoe hij bij magte is zonder zijn vaartuig, de opval'enden of I 
zich zei ven aan ondergang bloot te stellen, wordt f/estraft mrt IIerldenis 

van !100f/stens zes maanden of f/eldboete van hoof/,.tms d,'ie h01ld.rd f/ulden , 

Indien de nood het f/evolf/ is VOl! lIanvarinf/ of aandrijvitlll met !lPt 

vaartuif/ waarOver Mi bevel voert, wordt f/el'atlf/enisstraj va JI IlOOf/stf/IS drie 

jarm opf/elef/d, 

478, Bij veroordeeling wegens een der in de artikelen ·H3-4'J 9 
ell 465 omschreven misdl'ijven, kan ontzetting van de in OI,tikel 37 
nO, 1-5 vermelde regten worden uitgesproken, 

T I TEL XXXII. 

Begunstif/inf/ ' 

479, Hij die eenig voorwerp waal'van hij weet dat !1P! door misdri,if 

is verkre,qen, koopt, inruilt, in pand neemt, ten geschenke ontvangt 
of uit winstbejag verbergt, wordt, als schuldig aan heling, gestraft 
met gevangenisstraf van !wof/stens twee jaren, 

Dezelfde straf wordt opgelegd aan hem die dpsbe/IJust uit de op-
brengst van zoodanig voorwm'p voordeel trekt, ! 

WTJZIGINGEN 0, R, 0, 

465, die dool' liet voeren 
t'a1~ eenif/ onderseheidinf/ateeken 
aan z~ill vaartuif/ den schij" 
f/eep alsof IlPt een llederlandseh 
oorlof/svaal'tuig i8 of ef/! 

ten Iloogste te" !lOof/ste 

466, I/em krachtens welte' 
lijk voorscllrij~ de 

sle 

ten hoogste tPII hoogste 

467, 

468, 

IPIl Iwof/ste 

len IIoof/sle 

len hoog-

tm !lOof/ste 

ten !/Oof/ate 

469, 

(Zie ook fil'!. 414 van hel Wetb,) 

wordt, i,/Clien de Jlood 
liet f/evol!! is VIIJI aanvarinf/ of 
aandri.f7'inf/ met liet vaartuif/ 
waarover I'ij bevel 1J0C/'t, f/e-
8trnj~ met gevanf/81lisstraf van 
ten hoof/ste drie jaren. 

470, fI1,tikden 435-441 

en 457 artilrel 36 

471, Hij die opzetteli,jk 
fenif/ daOI' misdrijf vPrkl'fgen 
I'OOl'lIJ(7) koopt, 

ten hoof/ste 

opzettelijk 

I',"if/ dom' misdr(if vel'kregfll 
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410. De schipper die opzettelijk door het voeren van eenig 
onderscheidingsteeken aan zijn vaartuig den schijn geeft alsof 
het een N eclerlandsch oorlogsvaartuig ware, of een loodsvaar
tuig in X ederlandsche wateren of zeegaten dienst doende, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maan
den of geldboete van ten hoogste driehonderd gulden. 

411. Hij die buiten noodzaak op een Nederlandscb schip 
optreedt als schipper, stuurman of machinist, wetende dat I 
hem krachtens wettelijk voorschrift de bevoegdheid daartoe 
is ontnomen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
zes maanden of geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden. 

412. De schipper van een Nederlandsch schip die zonder 
geldige reden weigert te voldoen aan eene wettelijke vordering 
om een beklaagde of veroordeelde benevens de .tot zijne zaak 
betrekkelijke stukken aan boord te nemen, wordt gestraft 
met I!;evangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete 
van ten hoogste driehonderd gulden. 

413. De schipper van een X ederlandsch schip die een be
klaagde of veroordeelde, dien hij op eene wettelijke vordering 
aan boord genomen heeft, opzettelijk laat ontsnappen of be-
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vrijdt, of bij zijne bevrijding of zelfbevrijding behulpzaam is, ; 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren. 

Indien de ontsnapping, bevrijding of zelfbevrijding aan 
zijne schuld is te wijten, wordt hij gestraft met hechtenis 
van ten hoogste twee maanden of geldboete van ten hoogste 
driehonderd gulden. 

414. De schipper van een N ederlandsch vaartuig die aan 
vaartuigen, schippers of op"arenden, wetende dat zij in nood 
zijn, niet zoodanige hulp verleent als waartoe hij bij machte 
is, zonder zijn vaartuig, de opvarenden of zich zelven aan 
ondergang bloot te stellen, wordt, indien de nood het gevolg 
is van aanvaring of aandrijving met het vaartuig waarover 
hij bevel voert, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
drie jaren. 

415. Bij veroordeeling wegens een der in de artikelen 381-387, 
402 en 403 omschreven misdrijven, kan ontzetting van de in 
artikel 28 nO. 1-4 vermelde rechten worden uitgesproken. 

'fIJ'EL XXX. 

Begunstiging. 

416. Hij die opzettelijk eenig door misdrijf verkregen voor· 
werp koopt, inruilt, in pand neemt, als geschenk aanneemt 
of uit winstbejag verbergt, wordt, als schuldig aan heling, 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren. 

Dezelfde straf wordt opgelegd aan hem die opzettelijk uit 
de opbrengst van eenig door misdrijf verkregen voorwerp 
voordeel trekt. 
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480. Hij die z~ine lusse/ICI/komst leent tot den verkoop) de I'uiling, 
\erpanding of verberging van eenig voorwerp waarvan M,; weet dat !tee 
door misdrijf is verkre.qen, wordt gestraft met gevangenisstraf vanlwogstens 
één, .faal' of geldboete van hoogstens drie honderd gulden, 

Indien hij het misdl'ijf uit winstbejag pleegt, wordt hij gestraft 
met gevangenisstraf van hoogste?lJ twee jaren. 

481. Hij die eene gewoonte maakt van het koopen, inruilen , in 
pand neme.. 0/ verbergen van ~oorwerpen waarvan hij weet dat dj door 
mi.fdr(iJ zijn verkregen, wordt [rstmft md gevangenisstraf van Iwogstens 
viif .faren. 

Ontzetting van d'l ;n artikd 37 nO. 1-5 "ermelde regten km, worden 
Ililgesproke ... 

482. Hi,; clie ePI' aalt z!inp olldel'S of voogden ont/rokken of wegge
voerden miruinjarige desbeluusi bii zich hOlldt zonder daarvan binnP1l drie 
dayelt !tetzij aan de ouders of voogden, I,etzij am, een ambtenaar der 

';leftitie 0/ politie kennis te geren, wordt ges/raft: 

met gelJu?'geJ/issi1'(Jf val/. IlOo,qstpns épn ';Mr of rrldboete vo Jt Iwogstens 

dl'Ïe honderd gulden, indien rle minderjal'ige beneden de twaalf jaren 
oud is ; 

met gevangenisstraf van Iwog,ü?IS zes maanden of geld boete van 
I,oogalens drie honderd gulden, illdien deze twaalf jaren o'f oudel' is. 

WJJZIG1NGE:\ O. R. Q. 

472. die opzettelijk tot 
eeltig door misd";';f ver· 

kregen voorwerp zijne LUSBelle?,· 
komst leent, u'ordt gestraft met 
gcvllngenisstraf van ten ItOogste 
een ,;aar of geldboete van len 
hoog"te drie 

ten hoogste 

473. I/et opzettelijk koo
pen, inruilen, in pand nemen 0/ 
verberfJen van door misdrijf ver· 
kregen voorwerpen, wordt ge
straft met gevangenis"trof /'On 
ten ItOo[lste v~if ';aren. 

474. Bij ve"oordeeling we· 
gens een der in de artikelen 
472, tweede lid, en 473 om
scltreven misdrijven kan ontzet
ting van de in artikel 36 nO. 
1-5 vermelde regten worden 
uitgesproken. 

301. Hij die opzettel~ik em 
11Iillde>;jar~qe dil' oJttirokk~1l is 
I~l zicl, on/trokken Iu:ej't aarA het 
wettig over Imn gesteld gezag of 
aan het <tpzigt van d~ngene die 
dit bevoegd over hem1litoefent, 
bij ziel, houdt zonder daarvan 
binnen drie dagen !rennis te ge
ven ltetzij aan den persoon wim 
het gezag over den minde?jarige 
toekomt of die het opzigt over 
Itcm uitoefent, Iwlzij am, delt 
ambtenaar der ,;,tstitie of [Jolitie, 
wordt gestruft: 

1/1-' ge/'angmisstraf van len 
hoogste een ,;aar of geldboete 
van ten hoogste 

(Zie al't. 447 van hel G.O.) 

te?1 ltOog.fte 

ten ltOogste 
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417. Hij die eene ~ewoonte maakt van het opzettelijk koo
pen, inruilen. in pand nemen of verbergen van door misdrijf 
verkregen voorwerpen, wordt gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste zes jaren. 

De schuldige kan worden ontzet van de in artikel 28 nO. 1-4 
vermelde rechten en van de uitoefenillg van het beroep waarin 
hij het misdrijf begaan heeft. 

418. Hij die eeuig gesclHift of eenige afbeelding uitgeeft 
vau straf baren aard, wordt gestraft met gevangenisstraf of 
hechtenis van ten hoogste een jaar of geldboete van ten hoogste 
driehonderd gulden, ind ien : 

111. de dader noch bekend is, noch op de eerste aanmaning 
na den rechtsingang is bekendgemaakt; 

2~. de uitgever wist of moest verwachten, dat de dader 
op het tijdstip der nitgave strafrechtelijk niet vervolg
baar of buiten het rijk iJl Enropa gevestigd zou zijn. 

419. Hij die eenig geschrift of eenige afbeelding drukt van 
strafbaren aard, wordt gestmft met gevangenisstraf of hech
tenis van ten hoogste een jaar of geldboete van ten hoogste 
driehonderd gulden, indien: 

1°. de persoon op wiens last het stuk gedrukt is noch be
kend is, noch op de eerste aanmaning na den rechts
ingang is bekendgemaakt; 

20. de drukker wist of moest verwachten, dat de persoon 
op wiens last het stuk gedrukt is, op het tijdstip der 
uitgave strafrechtelijk niet vervolgbaar of buiten het rijk 
in Europa gevestigd zou zijn. 

420. Indien de aard van het geschrift of de afbeelding een 
misdrijf oplevert dat alleen op klachte vervolgbaar is, kan de 
uitgever of drukker in de gevallen der beide voorgaande ar
tikelen alleen vervolgd worden op klachte van hem tegen 
wien dat misdrijf gepleegd is. 

.U'WIJK INGEN G. O. 543 
EN v Al' WETBOEK 1881. 

Deze lll'ic 1l1'likcJen beston
tlell ill tie verschillenue 
ont" erpen niet. 
(Opgenomen teD gevolgo 

arnenu.-C. u. H'I1'I'. eH 
l:'ubnmend.-uanGfI11U'}J, 
tiaar de l{eg. Qvergenu
men; dl. l1I bI. 157-15n.l 



544 ONTWEII P VElt STA,\'l'S(;O~nIISSlE. 

'f I 'f E LXXXIII. 

B'1Jalingert over lier/taling van 1Ilüidr~U' aan /!erscltittellde 
titels gemeen, 

483. De in de artikelell 114, 237-210, 212, 245-250, 253-
255, 2,,7, 260, 3.3-346, 350, 351, 354-357, 360-365, 374, 
37/1, 377, 379 , 401, 415,431, laatste lid, 465 I'n 47!J-4RI bp
dl'eigde gevangenisstmf kan met een derde worden verhoogd, in
rlien, tijdens het plegen van het misdl'ijf, nog geen vijf jaren zijn 
verloopen sedel't de schuldige hetzij eene tegen hem tel' zake van 
een der in die al'tikelen omschl'even misdrijven uitgespl'oken ge
vangenisstl'af, hetzij eene tel' zake van diefstal, verduistering of I 
bedl'og hachtens de militaire wetten uitgespl'oken straf geheel of 
ten deele heeft ondel'gaan, of sedert die straf hem geheel is kwijt
gescholden; of indien, tijdens het plegen van het misdl'ijf, het I'egt 
tot l1itvoel'Îng diel' stl'af nog niet is vel'jaal'd. 

484. De iit de artikelen 118, perste lid, 119, 120, 125, eerstp lid, 
126, 156, 197, 198, 317, 324, 331-336, 443, 444,458 ell 459 
bedreigrle gevangenisstmf, alsmede de tijdelijke gevangenisstJ'af op 
te leggen hachtens de arlikden 100,118, tweede lid, 125, üuede 
lid, 319 elt 320 kan met een del'de wOI'den vel'hoogd, indien, tijdens 
het plegen van het misdl'~if, nog geen vijf jaren zijn vel'loopen sedel't 
de schuldige hetzij eene tegen hem tel' zake van een del' in die al'
tikelen omschl'even misdl'ijven uitgesproken gevangenisstmf, hetzij 
eenl~ tel' zake oan feitdUke Î1w'bordinatie of .'7Pweldenarijen tegen 
pel'sonen kmchtens de militaire wetten uitgespJ'oken sLmf geheel 
of ten deele heeft undel'gaan, of sedel't die straf hem geheel is 
kwijtgescholden; of indien, tijdens het plegen van het misdl'ijf, het 
I'egt tot uitvoering diCl' straf nog niet is verjaard, 

485, De in de artih'elen 121-123, 127-129 en 286-297 bedreigde 
stroj)'en kunnen met een derde worden verhoogd, indien de sclnttd~qe bi"n!'?, 
de taatste viii /aren wegens em del' in die (/rtikelen omscll1'evelt 1IIi,.dr~it'en 
is l'eroordeeld, 

WIJZIGINGEN O. R. O. 

475. De in de artikelen 
113, 187, 189, 230-233, 
235, 238-2-1,3, 2 .. 6-25{), 
253, 336-339, 3 .. 2, 344, 
345, 3-1,8-351, 35'!-359, 
368, 370, 371, 373 , 397, 
398, 400-403, .. 08, 424, 
taaiste lid, 457 elt 471-473 
be 

476. De in de OI,tikelell 
117, eel'ste lid, 118, 119, 124, 
eerste lid, 125, 154, 195, 
196, 310, 314, 315, 317, 
320, 321, 32 .. -329, 435, 
436, 450 en 451 be 

artikelen 99, 
11 7, tweede lid, I 24, tWPede 
lid, 312 en 313 kan 

V(ll' geicdd. 
dadig t'erzet t('gen '!f ",isllan· 
deling van meerderen in rallg of 
scltitdlOacltlen of vall ge 

477, De Ïtt de artikele1t 
120-122, 126-128 elt 279 
-290 bedreigde strajfet! kun· 
t"n met een derde worden ver· 
hoogd, indien tUdens het ple· 
gen van l'et misdrijf nog gem 
vij),/aren zijn verloopen, sedert 
de 8clluldi,qe eene t_gen I/cm tel' 
zake V01l eet! der in die artikelen 
o11/scl!/'l!ven misdr~iven uitge
sproken gevangenisstro f ge/teel 
of tet! deele heeft ondergaan, of 
sedert die straf ,iem geheel is 
kwi/tgescholdell; of indien tij. 
dens liet plegen van het misdrijf 
het regt tot uitvoering dier straf 
'tog niet is verjaard. 



Tekst van het Wetboek. 

TITEL XXXI. 

Bepalinge1l over I,erltflling va ft misdrijf aan verschillende 
titels gemeen. 

42l. De iu de artikelen 105, 174, 208-212, 216-222, 
225-229, 232,310_312,315,317,318,321-323,326-332, 
3-l1, 343, 3H, 346, 359, 361, 366, 373, laatste lid, 402, 
416 en 417 bepaalde gevangenisstraf kan met een derde worden 
verhoogd, indien tijdens het plegen van het misdrijf nog geen 
vijf jaren zijn verloop en , sedert de schuldige hetzij eene 
tegen hem wegens een der in die artikelen omschreven mis
drij ven uitgesproken gevangenisstraf, hetzij eene wegens diefstal, 
verduistering of bedrog krachtens de militaire wetten uitge
sproken straf geheel of ten deele heeft ondergaan, of sedert 
die straf hem geheel is kwijtgescholden; of indien tijdens het 
plegen van het misdrijf het recht tot uitvoering dier straf nog 
niet is verjaard. 

422. De in de artikelen 108, eerste lid, 109, 110, 115, 
eerste lid, 116, 141, 181, 182, 287, 290, 291, 293, 296, 297, 
300-303, 381, 382, 395 en 396 bepaalde gevangenisstraf, als
mede de tijdelijke gev,LQgenisstraf op te leggen krachtens de 
artikelen 92, 108, tweede lid, 115, tweede lid, 288 en 289, 
kan met een derde worden verhoogd, indien tijdens het plegen 
van het misdrijf nog geen vijf jaren zijn veTloopen, sedert de 
schuldige hetzij eene tegen hem wegens eeu del' in die arti
kelen omschreven misdrijven uitsproken gevangenisstraf, hetzij 
eene wegens gewelddadig verzet tegen of mishandeling van 
meerderen in rang of schildwachten, of van geweldenarijen 
tegen personen krachtens de militaire wetten uitgesproken 
straf geheel of ten deele heeft ondergaan, of sedert die straf 
hem geheel is kwijtgescholden; of indien tijdens het plegen 
van het misdrijf het recht tot uitvoering dier straf nog niet 
is verjaard. 

423. De in de artikelen 111-113, 117-119,261-271,418 
en 419 bepaalde straffen kunnen met een derde worden ver
hoogd, indien tijdens het plegen van het misdrijf nog geen 
vijf jaren zijn verloopen, sedert de schuldige eene tegen hem 
wegens een der in die artikelen omschreven misdrijven uit
gesproken gevangenisstraf geheel of tea deele heeft onder
gaan, of sedert die straf hem geheel is kwijtgescholden; of 
indien tijdens het plegen van het misdrijf het recht tot uit
voering dier straf nog niet is verjaard. 

A.I!'WIJKINGEN G. O. 545 
EN VAN WETBOEK 18 8l. 

418. 

De cijfers 341, 3~3, 344, 346, 
359, 361, 366, 373 waren 
in G. O. ),340, 342, 343, 
345, 358,359,364,371". 

419. 

Jlc cij re,'s 381, 382 \\ ,,,'eu 
ju G O. »380, 381". 

420. 
In piURLS vall: 261-271, 418 

en 41 IJ, werd in G. O. gele
zen: _eli 261-271". 



546 ONTWl':llP VEil. STAATSCOMMISSIE, 

DERDE BOEK, 

o VElt '1' lt E:U I N G E~, 

TITEL 1. 

Overtredingen betrejj'ende de veilig!teid en verdediging 
van den slaat, 

486. Met hechtenis van !/Oog"len" twee maanden of geldboete van 
Iwogsle1ls drie honderd gulden wOl'dt gestraft hij die zondel' verlof 
van hp.t bevoegd gezag: 

1°, afschl'iften maakt of uittreksels neemt van geheime rcgel'ings
bescheiden of d ie openbaal' maakt; 

2°, opnemingen doet, teekeningen of beschrijvingen maakt van 
militaire werken of die openbaar maakt, 

487, Met geldboete van hoogstens honderd gulden wordt gestl"aft 
hij die, in strijd met de bepalingen del' wet op het bouwen, planten 
en het maken van andel'e wel'ken binnen zekm'en afstand van ves
tingwerken, een werk maakt of houtgewassen plant of gemaakte 
werken niet wegneemt, .. 

488. Met geldboete van hoogstens vijf-en-twintig gulden wordt 
gestl'3.ft hij die, in strijd met de bepalingen del' wet op het bouwen, 
planten en het maken van andere wel'ken binnen zekeren afstand 
van vestingwerken: 

1°, zonder verlof van het bevoegd gezag hoopen of stapels nedcrlegt; 
2°, hoop en of stapels niet wegneemt na het verstl'ij ken van den 

dool' het bevoegd gezag bepaalden termijn; 
3°, in bestaande gebouwen, getimmerten of afsluitingen eenige 

vel'3.ndering brengt of bestaande beplantingen dool' andere 
vervangt, zondel' de vereischte kennisgeving, 

489, Hij die niet voldoet aan de wettelijke verpligting tot aan
gifte of opgave voor de inschrijving bij de militie of bij de schuttCl'ij, 
wOl'dt gestraft met geldboete van hoogstens honderd gulden, 

490. Hij die, vool'loopig niet tot de dienst bij de militie toegclaten, 
nalaat zich binnen den tel'mijn cn op de wijze bij de wet bepaald, 
tcr vrijstelling of inlij\'ing aan te melden, wordt gestt"aft met hechtenis 
van hoogstens ééne maand of geldboete van hoogstens hondel'd vijftig 
gulden, 

491. Hij die, voor de dienst bij de militie aangewezen, aan Poene 
opl'Oeping tel' aflevel'illg of inlijving niet voldoet, wordt gestl'aft 
met hechtenis van hoogstens ééne maand of geldboete van hoogstens 
hondel'd vijftig gulden, 

492. Hij die zondel' geldige reden vel"LUimt aan het bevocgd ge
zag, op zijne vOl'dering, binnen den gestelden tel'mijn de opgaven 
te doen, vm'eischt tot de zamenstelling del' lijsten van de voor het 
vel'leenen van inkwartiel'ing in aanmel'king komende inwoners, wOl'dt 
gl/straft met geldboete van hoogstens vijf-en-twintig gulden, 

W IJZIGI NG IlN 0, R. O. 

Vervallen. 

486, 
ten I/Oo{/ste 

tC11 hou{/Jte 

(Zie "rtt. 430 en 463 VUil 

hei Wetboek,) 

Vervallen. 
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548 ONTWEIlP VElt S'l'AA.'l'SC0ll1M1SSIE, 

TI'PEL II. 

Ooert,'ediltgc", betre.fl'lIde de algemeene veiligheid valt 

persolln, en goederen. 

493. Baldadigheid op of aan r1en openbaren weg of op \'001' het 
publiek toegankelijke plaatsen, tegen pel'sonen of goedel'en gepleL'grl, 
wordt gestl'aft met geldboete v<tn IlOogstens vijf gulden , 

W1JZlGINGEN 0, R. 0, 

TITEL I. 

478. 

{"" IlOugs/e 

494. ]\fet hechtenis van hoogs/e1ls lh'ie dagen of geldboete ,'an 479, (Clt hoogste 
/lOog.vtnlS tien gulden wordt gestraft: ten hoogste 

1°. hij die een dier op een mens<:h aanhitst of een onder zijne 
hoede staand diei', wanneer het een mens<:h aanvalt, niet 
terughoudt: 

2". hij die geene voldoende zOl'g dmagt ,'oor het onschadelijk 
houden van gevaal'\ijke diel'en, 

495. lIij die eene voor schietoefeningen bestemde plaats inrigt 
zolldel' vel'gunning ·van het dagelijksch bestuur der gemeente of de 
voonvaarden waal'ondet, die vel'gunning vedeenrl is, oVCl'treedt, wOl'dt 
gestraft met geldboete van hoogstens honderd gulden. 

496. Hij die handelingen waal'bij tot vOOl'koming van gevaal' 1'001' 

leven of gezondheid van del'den bijzondel'e VOOl'zol'gen of omzigtigheid 
wOl'den vereischt, velTigt tenvijl hij in staat van uronkenst:hap vel'
keet't, wOl'dt gestraft met hechtenis van hoog.rte"s drie dagen of 
geldboete van hoogstens tien gu Iden, 

Indien de schllldige binllen hpt laatste jool' wegens deze ol'ertredil/g ;s 

I'proordeeld, ?Oordt hij gestraft lIIet I'Pchtenis val! hOOgStP1IS ::ps dogen 0/ 
geldboete van hoogstelIs vijf-en-twintig gulden, 

497. Hij die op of aan den openbal'en weg of op onafgesloten 
erven of op het veld vool'werpen laat liggen uit hun aal'd geschikt 
om te dienen als middelen tot het plegen van misdl'ijf, WOl'dt ge
straft met geldboete van hoogstens tien gulden, 

498. Hij die, zondel' bevel van het bevoegd gezag of last van 
neu regthebbende, sleutels maakt of anevert die toegang verschafren 
tot cene woning, tot een beslotpn lokaal of erf of tot eene bergplaats, 
wordt gestraft met geldboete van IlOogstens vijftig gulden, 

Vervallen. 

480, 

lt'll IlOof/sle 
ten IlOogs(e 

hldirn tifdells het pIef/PIt l'alt 
de Olwrtredillg nog geen iaar is 
verfoopen, sedert de schuld,ge 
wegens duel/de overtredin.q 011-

hel'1'OPpelUk is veroordeeld , 
wO/'dt hif gestroft met hech
lenis van ten lwogste :!es dagen 
of geldboete van tm IlOogsle 

481. [Zie bij artikel 569 
vaD het O. StC. ] 

482. 

ten hoogste 

483. 

tm ltoogsle 
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TITEL I. 

Overtrpdingen betreffende de aZgemeene vritigheid van 

personen "" goedl'1·e". 

AFWIJKINGEN G. O. 549 
EN VA.N WETBOEK 1881. 

424. Hij die op of aan den openbaren weg of op eenige 421. . 
voor het publiek toegankelijke plaats J tegen personen of goe-
deren eenige baldadigheid pleegt, waardoor gevaar of nadeel 
kan worden teweeggebracht J wordt J als schuldig aan straat-
schenderij J gestraft met geldboete van ten hoogste vijftien 
gulden. 

Indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen jaar 
is verloopen J sedert eene vroegere veroordeeling van den schul-
dige wegens gelijke overtred ing onherroepelijk is geworden, Zie bij het 2e li,1 van art. 113. 
kan J in p laats van de geldboete J hechtenis van ten hoogste 
drie dagen worden opgelegd. 

425. Met hechtenis van ten hoogste zes dagen. of geldboete 4 22. 
van ten hoogste vijf en twintig gulden wordt gèstraft: 

1°. hij die een dier op een mensch aanhitst of een onder 
zijne hoede staand dier J wanneer het een mensch aan
valt J niet terughoudt; 

2°. hij die geene voldoende zorg draagt voor het onschadelijk 
houden van een onder zijne hoede staand gevaarlijk dier . 

• 
426. Hij die J terwij 1 hij in staat van dronkenschap ver

keert J hetzij in het openbaar het verkeer belemlllert of de 
orde verstoort J hetzij eens anders veiligheid bedreigt J hetzij 
eenige handeling verricht waarbij J tot voorkoming van geyaar 
voor leven of gezondheid van derden J bijzondere o01ziehtig
heid of voorzorgen worden vereischt J word t gestraft met hech
tenis van ten hoogste zes dagen of geldboete van ten hoogste 
vijf en twintig gulden. 

Indien tijdens het p legen van de overtreding nog geen jaar 
is verloopen, sedert eene vroegere veroordeeling van den 
schuldige wegens gelijke of de in art ikel 453 omschreven over
treding onherroepelijk is geworden J wordt h ij gestraft met 
hechtenis van ten hoogste twee weken. 

423 . 

Zie bij het 2e lid van art. 113. 
Het aangehaalde cijfer 453 WfiS 

in G. 0 .; »450" . 
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499, Hij die, na eene krachtens wettelijk vOOl'sehl'ift gedane 
aanzegging van het bevoegd plaatselijk gezag, niet binnen den be
paalden tijd bouwvallige gebouwen of gedeelten daal'van, metsel
wel'ken of getimmerten afbreekt of hel'stelt, wOl'dt gestraft met 
geldboete van hoogstens drie houdel'd gulden. 

500, Hij die bij het 0pl'igten van bouw- of schouwstellaadjes 
nalaat yoldoende zorg VOOI' tie stevigheid en hechtheid te !ll'ngen, 
wordt gestI"aft met geldboete van hoogstens vijftig gulden, 

501. Hij die nalatig is in het ondel'houden, hel'stellen of schoon
houden van ovens, school'steenen of stookplaatsen, wOl'dt gestraft 
met geldbbete van hoogstens tien gulden, 

502, Met geldboete van hoogstens vijf-en-twintig gulden wordt 
gestraft: 

1°, hij die bergplaatsen van ligtelijk vuurvattende goederen be
treedt of nadert met vuur of licht dat niet behoorlijk is af
.gesloten; 

2°, hij die voorwel'pen welke niet zondel' bl"andgevaar digt bij 
elkander kunnen geplaatst worden, niet behoorlijk afzondert; 

3°, hij die vuurwapenen afschiet, vuurwel'ken ontsteekt of vuren 
aanlegt op zoo korten afstand van gebouwen of goederen 
dat daaruit brandgevaar kan ontstaan; 

4°, hij die luchtbollen oplaat waal"aan bl"andende stofl'en gehecht 
zijn; 

5°, hij die nabij een spoorweg, binnen de dool' de wet bepaalde 
afstanden of in strijd met de wettelijke vool'schl'iften, riet- . 
of stl'oodaken plaatst of ligt ontvlambal'e of ontplolfende stolTen 
nederlegt, 

503, Hij die eenig wettelijk vool'scl11'ift overtreedt betretrende de 
vel'vaal'diging, den aanvoel', het vervoer, de bewaring, de bewel'king 
of het vel'koopen van ligt ontvlambare of ontplocr"nde stoffen, wordt 
gestraft met hechtenis van hoogstens twee maanden of geldboete van 
hoogstens drie honderd gulden, 

De stotren kuunen worden verbeUl'd verklaard, 

504, Hij die eenig wettelijk vOOl'schrift overtreedt, gegeven om 
te bevol'c1eren dat het bevoegd gezag kennis dl'age welke pel'sonen 
eenige nering doen in ligt ontvlambal'e of ontploffende stotren, wor3t 
gestraft met geldboete van hoogstens honderd gulden, 

SOS, Hij die zonder verlof !Ja?L "pt Iwofd van '"t plnatseliik bestuur 
eigen onl'oerend goed in brand steekt, wOl'dt gestI"aft met geldboete 
van hooogstens vijftig gulden, 

506, Hij die een stoomketel in werking brengt zonder de dool' de 
wet. gevól'del'de vel'gunning te hebben verkl'egen, wordt gestl"aft met 
hechtenis van hoogstens Mne maand of geldboete van hoogstens 
honderd vijftig gu lden, 

507, De gebruiker van een stoomketel die, op het tijdstip waal'op 
daal'van kmchtens de wet een nieuw Ondel"lOek of eene nieuwe be
proeving moet plaats hebben, dezen in een daal'voor niet geschikten 
toestand heeft, wOl'dt gestl'aft met geldboete van hoogstens hond()l'd 
gulden, 

WIJZIGTNGEt' 0, R, Ol 

Vervallen. I (Zi •• 01. '" '"' " Wotb.) 

484, val! den bW'(JPTileestpl' 
(Zie art, 428 van het Wel boek,) 

ten lwoflste 

Vervallen. 



Tekst van het Wetboek. 

• 

H 'WJ,I KJNGF.N G. O. 55 l 
EN VAN WF.1'BOEK 188 1. 



------~ ------ .. 
552 ON'I'Wf:RP mm S'fAA'rSCOMMISSTF._ 

508, De gebl'nikel' van een stoomketel die niet binnen den bij 
ile wet bepaalden tel-mijn aan het bevoegd gezag kennis geeft van 
eene ontploffing, wordt gestraft met hechtenis van hoogstens twee 
maanden of geldboete van hoogstens drie hondel'd gulden, 

509, Hij die eenig wettelijk voo I':iclll' i ft betreffende de ontginning 
ntn mij nen of steengroeven ovel'tJ'eed t, word t gestraft met hechtenis 
mn hoogstens ééne maand of geldboete "an hoogstens hondel'd vijftig 
gulden, 

SlO, Met geldboete van hoogstens drie honderd gulden wOl'dt ge
straft hij die zondet' vel'lof van het bevoegd gezag: 

1°, in, langs of bij riviel'en of andel'e stroomende watel'en eenig 
werk aanlegt waal'dool' de natuurlijke loop van het watel' 
geheel of ten deele vel'hindel'd, belemmerd of gewijzigd kan 
worden; 

2°, in den staat der werken in, langs of bij rivieren of andere 
stJooomende watel'cn aangelegd, eenige vel'andm'ing bl'engt, 
gewone I'eparatiën daal'ondel' niet begrepen; 

3°, gronden in of buitendijks langs riviel'en ofandm'e stroomende 
wateren gelegen of opkomende verhoogt, bekaadt of bedijkt, 
of bestaande kaden of dijken, anders dan tot gewone I'eparatiën 
of tijdelijke voorziening tegen 7.Omerwater, verhoogt; 

-l.o, onbeplante buitendijks gelegen gronden of platen beplant, 
anders dan hetzij tot afscheiding van landet'ijen, hetzij aan 
den voet del' dijken, hetzij op lage gronden achtel' hooge 
oevers gelegen. 

De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing op hem 
die van eene niet bevaal'bare en niet vlotbare rivier het gebruik 
maakt dool' de burgerlijke wet toegelaten, 

511. Hij die dool' niet inachtneming van een wettelijk voorschrift 
overl:1.st van water vel'ool'zaakt op dm openbfll'm weg of op een" andel's 
el'f, wOl'dt gestJ-aft met geldboete van "oogs/nls vijf-en-twintig gulden , 

512, Ovet'tJ'eding van eenig ',00 l'sclll' i ft del' wet betl'efl'ende de 
ovel'zetveren WOI'dt gestraft met gelrlboete van hoogstens vijf-en
twintig gulden 

513, Met geldboete \'an hoogstens vijf-en-twintig gulden wordt 
gestJ-aft : 

1°, hij die ten opzigte van toegangen tot of openingen van 
kluizen, kelders, ondel'aal'flsche lokalen en j'uimtE:n, waal' 
die op den openbaren weg uitkomen, niet de noodige VOOl'
zol'gsmaatregelen neemt ten behoeve van de veiligheid del' 
voorbijgangers; 

2°, hij die niet zOI'gt dat op een openbaren weg gedane op- of 
uitgravingen of geplaatste voorweI'pen behoOl'lijk vel'licht en 
van de gebruikelijke teekenen Vool-lien zijn; 

3°, hij die bij vel'l'igtingen op of aan den openbaren weg niet 
de noo,lige maatregelen neemt om vool'bijgangel'S tegen moge
lijk gevaar te waal'Schuwen; 

.j.0, hij die op, aan of tegen een aan den openbal'en weg of eene 
VOOl' het publiek toegankelijke plaats gelegen gebouw, zondm' 
de noodige VOOl'zoJ'gsmaatJ'egelen, iets plaatst, werpt of u it-
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427. Met geldboete van ten hoogste vijf en twintig gulden 
wordt gestraft: 

1°. de eigenaar of gebruiker die ten opzichte van toe
gangen tot of openingen van kluizen, kelders, onder
aardsche lokalen en ruimten, waar die op den openbaren 
weg uitkomen, niet de noodige voorzorgsmaatregelen 
neemt ten behoeve van de veiligheid der voorbijgangers; 

2°. hij die niet zorgt dat eene door hem of op zijn last 
op een openbaren weg gedane op- of uitgraving of een 
door hem of op zijn last op den openbaren weg ge
plaatst voorwerp behoorlijk verlicht en van de gebruike
lijke teekenen voorzien is; 

3°. hij die bij eene verrichting op of aan den openbaren 
weg niet de noodige maatregelen neemt om voorbijg:m
gers tegen mogelijk gevaar te waarschuwen; 

4°. hij die iets plaatst op of aan, of werpt of uitgiet uit 
ITI 
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In ]0. stond in G. O •• hij", 
in plaats van: de eigenar/1" 
of gebruiker. 
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giet op zoodanige wijze dat dool' of ten gevolge daarvan een 
voorbijganger nadeel kan ondervinden; 

5°, hij die op den openbaren weg een rij-, tl'ek- of lastdier staan 
laat, zonder de noodige voorzorgsmaatregelen tegen het aan
rigten van schade te hebben genomen; 

6°, hij die, buiten noodzaak en zonder verlof van het bevoegd 
gezag, den openbaren weg verspert of het verkeer daarop 
bele=ert; 

7°, hij die eenig wettelijk voorschrift betreffende de beplanting 
langs openbare wegen overtreedt; 

8°, hij die eenig voorschrift ovel'treedt dool' den commissaris des 
Konings in de provincie krachtens de wet gegeven, betreffende 
het vervoer van vrachten op de wegen in onderhoud bij het rijk; 

go, hij die eenig wettelijk voorschrift betreffende het gebruik of 
de veiligheid van wegen en trekpaden langs bevaarbare rivieren 
overtreedt, 

514, Met geldboete van hoogstens tien gulden wordt gestraft: 
10 hij die op den openbal'en weg een ander verhindert voorbij 

te rijden of eenig wettelijk voorschrift betreffende het uit
wijken of uithalen overtl'eedt; 

2°, hij die rijdt of vee drijft op langs den openbaren weg af
gebakende voetpaden, 

515, Hij die na bij een spoorweg, zondel' vergunning , binnen 
de dool' de wet bepaalde afstanden of, ingeval van vergunning in 
strijd met de daarbij 'gestelde voorwaarden, een gebouw, muur of 
schutting oprigt of eene uitgraving doet, wordt gestra.ft met geld
boete van hoogstens honderd gulden. 

516, Met hechtenis van hoogstens drie weken of geldboete van 
hoogstens honderd gulden wordt gestraft: 

1 0• hij die op een spoorweg cenig voorwerp dat het verkeer kan 
belemmeren, nederlegt ; 

20. hij die, noch als bestuurder, beambte of bediende van eene 
spoorwegdienst, noch met hunne toestemming, langs een 
spoorweg loopt of rijdt, of zonder gelijke toestemming een 
dier langs een spoOl'weg drijft of loopen laat; 

3°. hij die niet sluit langs een spoorweg geplaatste hekken, 
dienende tot afsluiting ,an een hem toebehoorenden uitweg 
of overweg of waarvan de sluiting hem dool' den regthebbende 
op dien weg is opgedl'llgen, 

517, De bestuurder van eene spoorwegdienst die de voorwaarden 
waarop de vel'gunning tot uitoefening del' dienst is verleend, of de 
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een gebouw, op zoodanige wijze dat door of ten ge· 
volge daarvan iemand die van den openbaren weg ge· 
bruik maakt, nadeel kan ondervinden; 

5°. hij die op den openbaren weg een rij., trek· of last· 
dier laat staan, zonder de noodige voorzorgsmaatregelen 
tegen het aanrichten van schade te hebben genomen; 

·6°. hij die zonder verlof van het bevoegd gezag, eenigen 
openbaren land· of waterweg verspert of het verkeer 
daarop belemmert. 

428. Hij die, zonder verlof van den burgemeester of van 
den door dezen aangewezen ambtenaar, eigen onroerend goed 
in brand steekt, wordt gestraft met geldboete van ten hoogste 
vijftig gulden. 

429. Met geldboete van ten hoogste vijf en twintig gulden 
wordt gestraft: 

1°. hij die een vuurwapen afschiet, een vuurwerk ontsteekt 
of een vuur aanlegt op zoo korten afstand van gebouwen 
of goederen dat daardoor brandgevaar kan ontstaan; 

2°. hij die een luchtbol oplaat, waaraan 'brandende stoffen 
gehecht zijn. 

AFWIJKll\GEN G. O. 555 
EN VAN WETBOEK 1881. 

In 60. weru in G. O. in plaats 
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425. 
[Zie art. 505 van hel O. Stc.] 
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bepalingen van de wet omtr~nt het gebruik der spoorwegen, van 1 
het algemeen reglement op de spool"wegdiensten of van de regle
menten op het gemeenschappelijk gebnlik van spoOl'wegen of stations 
ovel'treedt, wordt gestraft met geldboete van hoogstens vijf duizend 
gulden. 

518. De beambte of bediende van eene spoorwegdienst die de 
bepalingen van het algemeen reglement op de spoorwegdiensten of 
van de reglementen op het gemeenschappelijk gebruik van spoor
wegen of stations overtI'eedt, wordt gestraft met geldboete van 
hoogstens duizend gulden. 

519. OVel-tl'eding hetzij van de wettelijke voorschriften betI'effende 
de quarantaine, hetzij van bevelen van het bevoegd gezag tot uit
voering dier voorschl'iften uitgevaardigd of gegeven, wordt gestraft 
met hechtenis van hoogstens ééne maand of geldboete van hoogstens 
honderd vijftig gulden, 

Indien de schuldige de schippel' , de loods, een geneeskunstoefenaar 
of een ambtenaar der gezondheidspolitie of del' havenpolitie is, kun
nen de straffen worden verdubbeld, 

520. Hij die niet voldoet aan de voorschriften door het bevoegd 
gezag gegeven krachtens de wet tot voorziening tegen besmettelijke 
ziekten, wordt gestraft met hechtenis van hoogstens zes dagen of 
geldboete van hoogstens vijf-en,twintig gulden, 

521. Hij die niet voldoet aan de wettelijke verpligting tot aan
gifte betreffende eene besmettelijke ziekte, wordt gestraft met hech
tenis van hoogstens zes dagen of geldboete van hoogstens vijf-en
twintig gulden, 

522. De geneeskunstoefenaar die niet voldoet aan de wettelijke 
verpligting tot aangifte van eene besmettelijke ziekte, wordt gestraft 
met hechtenis van hoogstens twaalf dagen of geldboete van hoogstens 
vijftig gulden, 

523. Met geldboete van hoogstens vijf-en-twintig gulden wor
den gestraft: 

1°, zij die, wetende dat in hnnne woning eene besmettelijke ziekte 
heerscht of geheerscht heeft, toelaten dat hunne kindel'en 
of de aan hunne ZOl'g toevertrouwde minderjarigen scholen 
bezoeken in strijd met de bepalingen del' wet; 

2°, zij die toelaten dat hunne kinderen of de aan hunne zorg 
toevertrouwde minderjarigen scholen bezoeken zondel' dat deze, 
blijkens vel'klaring van een geneeskundige, met goed gevolg 
of meer dan eens de inenting der koepokken hebben ondel'
gaan of aan de natuurlijke kinderpokken hebben geleden, 

524. Met hechtenis van hoogstens zes dagen of geldboete van 
hoogstens vijf-en-twintig gulden worden gestraft: 

1°, hoofden of bestuurders van scholen of onderwijzers die, in 
strijd met de bepalingen der wet, scholen bezoeken wanneer 
zij niet, blijkens vel'klal'ing van een geneeskundige, met goed 
gevolg of meer dan eens de inenting der klJepokken hebben 
ondm'gaan of aan de natuurlijke kinderpokken hebben ge-

-~----
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leden, of wanneer zij weten dat in hunne woning eene be
smettelijke ziekte heerscht of geheerscht heeft; 

2°. hoofden of bestuurders van scholen die desbewust toelaten 
dat onderwijzers of kinderen, verkeerende in een del' in artikel 
523 omschreven gevallen, hunne scholen bezoeken. 

525. Hij die, wetentle dat hij lijdt aan eene besmettelijke ziekte, 
zich naar eene andere plaats begeeft, wordt gestraft met hechtenis 
van hoogstens drie dagen of geldboete van hoogstens tien gulden'. 

526. Hij die desbewust een lijdel' aan eene besmettelijke ziekte 
vel'voert, behalve in de doOI' de wet aangewezen gevallen en op 
eene doOI' de wet niet verboden wijze, wordt gestraft met hechtenis 
van hoogstens twaalf dagen of geldboete van hoogstens vijftig gulden. 

527. Met hechtenis van hoogstens ééne maand of geldboete van 
hoogstens honderd vijftig gulden wordt gestraft: 

1°. hij die desbewust een lijder aan eene besmettelijke ziekte 
vervoert dool' openbare vervoel'middelen; 

2°. de eigenaar, voel'man of schipper van een voer- of vaartuig 
waarin hij weet dat een lijder aan eene besmettelijke ziekte 
is vervoerd, die niet zorgt dat het onmiddelijk op wettelijke 
wijze wordt ontsmet; 

3°. hij die desbewust voorwel'pen die met lijdel'S of overledenen 
aan eene besmettelijke ziekte in aanraking geweest of van 
hen afkomstig zijn, vervoert, ten geschenke of in gebruik 
geeft of neemt, alvorens die voorwerpen overeenkomstig de 
wettelijke vool'Schl'iften ontsmet zijn. 

Roerende voorwerpen waarin of waarmede de oVe!·tl·eding plaats 
heeft, kunnen worden verbeurd verklaard. 

528. De veehouder of veehoeder die, wanneer zich bij eenig 
stuk vee vel'Schijnselen een er besmettelijke ziekte open ba l'en , daar
van niet onmiddelijk kennis geeft aan het bevoegd gezag, wordt 
gestraft met geldboete van hoogstens honderd gulden. 

529. Met hechtenis van hoogstens twee maanden of geldboete 
van hoogstens dl'ie honderd gu Iden wOl'd t gestraft: 

1°, de veehouder of veehoede!' die een stuk vee waarbij zich ver
schijnselen eener be~mettelijke ziekte openbal'en, niet onmidde
lijk van het ovel'ige vee verwijdert of niet afgezondel'd houdt 
totdat doOI' het bevoegd gezag daarover is beslist; 

2°. hij die, in strijd met de wet op het veeartsenijkundig staats
toezigt en de veeartsenijkundige politie of met de wettelijke 
verordeningen tel' uitvoering van die wet vastgesteld, levend 
of dood vee of wel eenig goed vervoert, of van buitenslands 
in- of doorvoert, of vee op besmette plaatsen brengt; 

3°. hij die zonder voorafgaande ontsmetting van kleed eren een 
terrein verlaat gelegen binnen een krachtens de wet op het 
veeartsenijkundig staatstoezigt en de veeartsenijkundige politie 
afgesloten kring; 

4°. hij die begraven vee dat aan eene besmettelijke ziekte ge
storven of als verdacht van aan zoodanige ziekte te lijden 
afgemaakt is, of vleesch, beenderen of overblijfselen van zoo
danig vee opgraaft; 
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5°. hij die een algemeenen maatt'egel van inwendig bestuur over
treedt betreffende hetzij de bij het heerschen of dreigen van I 
eene besmettelijke veeziekte in acht te nemen voorschl'iften, 
hetzij het begraven, verbranden of op andere wijze vernie
tigen van afgemaakt of aan eene besmettelijke ziekte gestorven 
vee of van andel'e voorwerpen, hetzij de ontsmetting van ge-
bouwen of het onschadelijk maken van mestvaalten. \ 

Roerende voorwerpen waarin of waarmede de overtreding plaats Vervallen. 

heeft, kunnen worden verbeurd verklaard. \ 

530. Hij die een hond laat losloopen op een tijd walmeer of 
plaats waal' dit, krachtens eene tot uitvom'ing der wet op het vee
al·tsenijkundig staatstoezigt en de veerartsenijkundige politie uitge
vaal'digde verordening, verboden is, wordt gestraft met geldboete 
van hoogstens vijf-en-twintig gulden. 

1'ITEL lIl. 

Overtredingen betrejj'ende de o]Je"bare orde. 

531. Met hechtenis van hoogstertS drie dagen of geldboete van 
hoogstertS tien gulden wordt gestraft openbare rustverstoring dool' 
valsche alarmkreten of signalen. 

532. Met geldboete van !lOogstens tien gulden wordt gestraft nach
telijk rumoer waardoor de rust kan worden verstoord, of nachtelijk 
burengerucht. 

533. Hij die bedelt, wordt gestraft met hechtenis van hoogste"s 
twaalf dagen. 

Indie" de schuldige bimte?t !tet laatste jaar wegms deze overtredi"g is 
veroordeeld, ka" de straf mpt een derde worden verhoogd. 

Niet strafbaar is hij va" wie?t bli.,jkt dat !tij, behoeftig zij1Lde, ziel, 
vruchteloos tot !tet ve/'krijge?t va" onderstand bij de betrokken ar1/!- of 
gemeentebesturen heeft aangemeld. 

- ---

TITEL II. 

486. [Zie al'likel .J,86 van 
het O. Stc.] 

487. ten /wogste 

te" hoogste 
(Zie art. 142 I'an het Wetboek.) 

488. ten hoogste 

489. ten hoogste 

Indien tijdem het plegen van 
de ovprtreding ?tog gem jaar is 
verloopen, sedert de schuldige 
wegens dezelfde overtreding is 
veroordeeld, kan de straf met 
ee?t derde worden ver/wogd. 

Niet strafbaar is hi,; die ziel, 
v/'Uc" teloos om onder stand heeft 
aangemeld bij het burgerlij k be
stuur, bevoegd om de aa"vraag 
in te wittigen, indien blijkt dat 
onderstand voor !tem volstrekt 
o1tvermij delij Ic was. 
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TITEL Il. 

Overtredingen betre.fl'ende de openbare orde~ 

430. Hij die zonder verlof van het bevoegd gezag eene op
neming doet, eene teekening of beschrijving maakt van eenig 
militair werk, of die openbaarmaakt , wordt gestraft met hech
tenis van ten hoogste twee maanden of geldboet.e van ten 
hoogste driehonderd gulden. 

431. Met geldboete van ten hoogste vijftien gulden wordt 
gestraft hij die rumoer of burengerucht verwekt waardoor de 
nachtrust kan worden verstoord. 

432. Met hechtenis van ten hoogste twaalf dagen wordt 
gestraft: 

1°. als schuldig aan bedelarij, hij die in het openbaar 
bedelt; 

20. als schuldig aan landlooperij, hij die zonder middel 
van bestaan rondzwerft. 

433. Bedelarij of landlooperij, gepleegd door drie of meer 
personen boven den leeftijd van zestien jaren, wordt gestraft 
met hechtenis van ten hoogste drie maanden. 

434. De schuldige aan eene der in de beide vorige artikelen 
omschreven overtredingen kan bovendien, zoo hij tot werken 
in staat is, tot plaatsing in eene rijkswerkinrichting worden 
veroordeeld voor ten hoogste drie jaren. 
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427. 

[Zie lI1·t. 486, 20. van het 
O. Stc.] 

428. 

429. 

[Zie art. 152 van het O. Sto.] 

430. 
[Zie ook art. 153 van bet 

O. Sto.] 

431. 
[Zie ook lil'!. 155 van het 

O. StC.] 

De artikelen 432, 433 en 
434 werden in Wetboek 1881 
gelezen als volgt: 

432. Hij die in het open
baar bedelt, wordt gestraft 
met hechtenis van ten hoogste 
twaalf dagen. 

433. Bedelarij door drie 
of meer vereen igde personen 
boven den leeftijd van zestien 
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534. Met hechtenis van hoogstens twaalf dagen of gelrlboete van 
hoogstens vijftig gulden wordt gestraft: 

1°. hij die in stijd met het verbod del' wet het lidmaatschap 
eener vereeniging aanvaal'dt; 

2°. hij die in strijd met de voorschriften der wet aan eene open
bare vergadering deelneemt of daarin wapenen draagt; 

3°. hij die in strijd met de voorschriften der wet bijeenkomsten 
bijwoont tot oefening in het hanteren van wapenen, 

535. Overtreding van de wet tot regeling van het toezigt op de 
kerkgenootschappen wordt gestraft met geldboete van hoogstens 
tien gulden. 

Indien de schuldige binnen de laatste twee jaren wegens deze 
overtreding is veroordeeld, kan hechtenis van hoogstens ééne maand 
of geldboete van hoogstens honderd vijftig gulden worden opgelegd. 

536. Openbare godsdienstoefening elders dan de wet toelaat, 
wordt gestraft met geldboete van hoogstens vijf-en-twintig gulden. 

Indien de schuldige binnen de laatste twee jal'en wegens deze 
overtreding is veroordeeld, kan hechtenis van hoogstens twee maan
den of geldboete van hoogstens drie honderd gulden worden opgelegd, 

537. Met geldboete van !,oogstens honderd vijftig gulden wordt 
gestraft: 

1°. hij die zonder daartoe geregtigd te zijn een nedel'iandschen 
adellijken titel voert of een nederlandsch Ol'desteeken dl'aagt; 

2°, hij die zonder 's Konings verlof, waar dit vereischt wordt, 
een vl'eemd ordesteeken , titel, mng of waardigheid aanneemt. 

538. Hij die, niet toegelaten tot de uitoefening van eenig beroep 
waal'toe de wet eene toelating vordert, dat beroep uitoefent, wordt 
gestI'aft met geldboete van /toogstelts drie honderd gulden. 

Hij die, toegelaten tot de uitoefening vau eenig beroep waartoe 
de wet eene toelating vOI'dert, in de uitoefening van dat beroep de 
grenzen zijner bevoegdheid overschrijdt, wordt gestraft met geld
boete van !wogstcnIJ !Ionderd vijjïig gulden, 

---- -----

WIJZIGINGEN 0, R. O. 
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491. [Zie dit tegenover 
art, 438 van het Wetboek.] 

492. 

ten hoogste 

telt hoogste !wnderd vijftig 
gulden, 
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435. Met geldboete van ten hoogste honderd vijftig gulden 
wordt gestraft: 

1 0. hij die zonder daartoe gerechtigd te zijn een N eder
landschen adellijken titel voert of een N ederlandsch 
ordeteeken draagt; 

20. hij uie zonder 's Konings verlof, waar dit vereischt 
wordt, een vreemd ordeteeken , titel, rang of waardig
heid aanneemt; 

30• hij die, door het bevoegd gezag naar zijn naam ge
vraagd, een valschen naam opgeeft. 

436 . Hij die, niet toegelaten tot de uitoefening van een 
beroep waartoe de wet eene toelating vordert, buiten nood
zaak dat beroep uitoefent, wordt gestraft met geldboete van 
ten hoogste driehonderd gulden. 

Hij die, toegelaten tot de uitoefening van een beroep waartoe 
de wet eene toelating vordert, buiten noodzaak in de uitoefe
ning van dat beroep de grenzen zijner bevoegdheid overschrijdt, 

AFWIJKIMEN G. O. 563 
EN VAN WETBOEK 1881. 
jaren wordt gestraft met hech
tenis van ten hoogste drie 
maanden. 

4 34. Indien tijdens het 
plegen van e .. ne del' in de 
beide vorige artikelen om
schreven overtredingen nog 
geen jaar is yerloopen, sedert 
de schuldige wegens eene dezer 
overtredingen onherroepelijk is 
veroordeeld, kan de straf met 
een derde worden verhoogd 
en !le schuldi!l:e) zoo hij tot 
werken in staat is) tot plaat
siug in eene rijkswerkinrich
ting wor!len "eroordeeld voor 
ten hoogste drie jaren. 
[Deze artikelen zijn veranderd 

bij nrt. 10 der wet van 15 
Januari 1886 (Stbl. nO. 6.) 
dl. III bI. 235.] 

432. 

433. 

In het Ie en 2e lid kwamen 
in G. O. de woorden: buiten 
noodzaak niet voor. 
(Amend.-C. v. Rapp., door de 

Reg. overgenomen; dl. IJl 
bI. 258.) 



564 ONTWERP DER STAATSCOMMISSIE, 

Indien de schuldige binnen de laatste twee j'aren wegens deze overtredi1tg 

is veroordeeld, kan, in plaats van de geldboete, in het geval van 
het eerste lid hechtenis van llOogstens twee maanden, in het geval 
van het tweede lid hechteuis van Iloogstens éble maand worden op
gelegd, 

539, Hij die in strijd met de bepalingen del' wet zich belast of 
inlaat met het vervoer van brieven of pakketten, wordt gestraft 
met geldboete van hoogstens honderd gu lden, 

Indien de schuldige binnen de laatste twee jal'en wegens deze ovel'
treding is vel'oordeeld, kan geldboete van hoogstens drie honderd 
gulden worden opgelegd, 

540, Hij die, hetzij voor eigen rekening, hetzij als lasthebber, 
het vervoer van landverhuizel's onderneemt 'of voortzet of tot be
vordering van dat vervoer als agent werkzaam is, zonder aan de 
bij de wet gestelde voorwaarden te hebben voldaan, wOl'dt gestl'aft 
met geldboete van hoogstens duizend gulden. 

Hij die andel'e wettelijke voorschriften omtrent den doortogt en 
het vervoer van land verhuizers ovel'treedt, wordt gestl'aft met geld
boete van hoogstens drie honderd gulden, 

541. Hij die de bepalingen der wet regelende de uitoefening der 
geneeskunst overtreedt, wordt gestt'aft met geldboete van hoogstens 
honderd vijftig gulden. 

Indien de schuldige binnen de laatste twee jaren wegens deze 
oVel'ü'eding is veroordeeld, kan hechtenis van hoogstens ééne 
maancl of geldboete van hoogstens honderd vijftig gulden wOl'den 
opgelegd, 

542, Hij die de bepalingen der wet regelende de uitoefening del' 
artsenijbereidkllnst overtreedt, word t gestraft met geldboete van 
hoogstens honderd vijftig gulden. 

Indien de schuldige binnen de laatste twee jaren wegens deze 
overtreding is veroordeeld, kan hechtenis van hoogstens ééne 
maand of geldboete van hoogstens hondel'd vijftig gulden wOl'den 
opgelegd. 

Indien de overtreding gepleegd is ten opzigte van vergiftige stof
fen, kunnen deze worden verbeUt'cI verklaard. 

543, Met geldboete van hoogstens vijftig gulden wordt gestt'aft: 
1°. hij die, de artsenijbel'eidkunst uitoefenende, niet of niet in 

genoegzame hoeveelheid of niet in deugdelijken staat voor
handen heeft de krachtens de wet vereischte geneesmiddelen; 

2°. de apotheker of de tot levering van geneesmiddelen bevoegde 
geneeskundige die de wettelijke maten, gewigten en balan
sen voor geneesmiddelen, droogerijen en chemicaliën niet 
voorhanden heeft. 

Indien de schuldige binnen de laatste twee jaren wegens deze 
overtreding is veroordeeld, kan hechtenis van hoogstens drie weken 
of geldboete van hoogstens hondel'd gulden worden opgelegd. 

WIJZIGINGEN 0, R, 0, 

I1tdien tijdens !tel plegenvo11 
de overtreding nog geen twee 
j'aren zij'n verloopen, sedert de 
sc1mldige wegens dezelfde over
treding onherroepelijk is 

ten llOogste 
ten hoogste eene 

Vervallen. 
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wordt gestraft met geldboete van ten hoogste honderd vijftig 
gulden. 

Indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen twee 
jaren zijn verloopen, sedert eene vroegere veroordeeling van 
den schuldige wegens gelijke overtreding onherroepelijk is ge- Zie bij het 2e lid van nrt. ] 13. 
worden, kan, in plaats van de geldboete, in het geval van 
het eerste lid hechtenis van ten hoogste twee maanden, in 
het geval van het tweede lid hechtenis van ten hoogste eene 
maand worden opgelegd. 
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544. Hij die de bepalingen del' wet regelende de uitoefening del' 
veeartsenijkunst overtreedt, wordt gestraft met geldboete van hoog
stens vijftig gulden. 

Indien de schuldige binnen de laatste twee jaren wegens deze 
overtreding is veroordeeld, kan hechtenis van hoogstens drie weken 
of geldboete van hoogstens hondel'd gu lden worden opgelegd. 

545. Hij die eene bank van leening oprigt, houdt · of beheert 
zonder inachtneming der voorwaarden krachtens de wet gevorderd, 
wordt gestraft met geldboete van hoogstens dl'Ïe honderd gulden. 

546. Goud- of zilvel'smeden en kashouders, horologiemakel's, 
uitdragers, opkoopers en tagl'ijns die geene doorloopende registers 
of in die registers geene aanteekening houden van a.lle dool' hen 
gekochte goederen of daarin niet vermelden den koopprijs, de namen 
en woonplaatsen del' verkoopel'S, worden gestraft met geldboete van 
hoogstens vijftig gulden. 

Indien de schuldige binnen de laatste twee jaren wegens deze 
overtreding is veroordeeld, kan hechtenis van hoogstens drie weken 
of geldboete van hoogstens honderd gulden worden opgelegd. 

547. Met hechtenis van "oo.f/stens éénc maand of geldboete van 
llOogs/ms honderd vijftig gulden wordt gestraft: 

1°. hij die van een krijgsman beneden den !'ang van officier 
goederen behoorende tot de kleeding, uitrusting of wapening 
koopt, inruilt, ten geschenke aanneemt, in pand, gebruik 
of bewaring neemt of zoodanige goedel'en voor een krijgsman 
beneden den rang van officier verkoopt, ruilt, ten geschenke, 
in pand, gebruik of bewaring geeft, zondel' schriftelijke toe
stemming dOOl' of van wege den bevelvoel'enden officier af
gegeven; 

2°. de koopman die, zich afgevende met het koopen .van zoo
danige goederen, de wpUelijke voorschl'iften omtrent het daal'
van te houden registel' niet naleeft. 

WTJZIGDIGEN O. R. O. 

Vervallen. 

491. Logementltouders die 
geene doorlooJlende registers 
houden of die verzuimen in die 
registers aan te teekenen de 
namen, beroep of betrekking, 
woonplaats, ddg van aankomst 
en van vertrek van de personen , 
die eene nacht i1l hun llUis "eb· 
ben doorgebragt, of die nalaten 
die registers op aanvrage te ver· 
toonen aan den burgemeester of 
aan den door dezen aangewezen 
ambtenaar, worden gestrIJft met 
geldboete van ten lwogsfe fielt 
gIllden. 

Indien tijdens het plegen va" 
de overtreding nog geen tteee 
Jaren zijn vl'rloopm, sedert de 
scltuldige wegens dezelfde ovn', 
treding onhe71'oepelij k is tIPI" 

oordeeld, kan ltechtenis van ten 
lwogste zes dagen of geldboete 
?'an ten hoogste vijf en fwil1t~f/ 
glllde1l worden opgelegd. 

493. fe11 !lOogsfp I'pnp 

ten hoogrte 

de bij algemepnen maatrpgrlvan 
imoend;g bestuur gPgP1lP1I ?IOor 
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437. De goud- of zilversmid, kashouder, horlogemaker, uit
drager, winkelhoudende opkoop er of tagrijn, die geen door
loopend register houdt of in dat register geene aanteekening 
houdt van alle door hem gekochte goederen, of daarin niet 
vermeldt den koopprijs, de namen en woonplaatsen der ver
koopers, of die nalaat dat register op aanvrage te vertoonen 
aan den burgemeester of aan den door dezen aangewezen 
ambtenaar, wordt gestraft met geldboete van ten hoogste vijf 
en twintig gulden. 

Indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen twee 
jaren zijn verloopen, sedert eene vroegere veroordeeling van 
den schuldige wegens gelijke overtreding onherroepelijk is ge
worden, kan, in plaats van de geldboete, hechtenis van ten 
hoogste zes dagen worden opgelegd. 

438. Hij die er zijn beroep van maakt aan personen nacht
verblijf te verschaffen en geen doorloop end register houdt, 
of nalaat in dat register aan te teekenen of te doen aantee
kenen de namen, beroep of betrekking, woonplaats, dag van 
aankomst en van vertrek van de personen die een nacht in 
zijn huis hebben doorgebracht, of die nalaat dat register op 
aanvrage te vertoonen aan den burgemeester of aan den door 
dezen aangewezen ambtenaar, wordt gestraft met geldboete 
van ten hoogste vijf en twintig gulden. 

Indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen twee 
jaren zijn verloop en , sedert eene vroegere veroordeeling van 
den schuldige wegens gelijke overtreding onherroepelijk is 
geworden, kan, in plaats van de geldboete, hechtenis van 
ten hoogste zes dagen worden opgelegd. 

439. Met hechtenis van ten hoogste eene maand of geld
boete van ten hoogste honderd vijftig gulden wordt gestraft: 

1°. hij die van een krijgsman beneden den rang van offi
cier goederen behoorende tot de kleeding, uitrusting of 
wapening koopt, inruilt, als geschenk aanneemt, in 
pand, gebruik of bewaring neemt, of zoodanige goederen 
voor een krijgsman beneden den rang van officier ver
koopt, ruilt, ten geschenke, in pand, gebruik of bewa· 
ring geeft, zonder schriftelijke vergunning door of van
wege den bevelvoerenden officier afgegeven; 

2°. de koopman die, eene gewoonte makende van het koo
pen van zoodanige goederen, de bij algemeenen maat
regel van inwendig bestuur gegeven voorschriften om
trent het daarvan te houden register niet naleeft. 

AFWIJKINGEN G. O. 567 
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434. 

Iu heL Ie lid werden in G.O. de 
woorden: of die nalaal (lot 
p.n met) aangewezen ambte
"aar. niet gevonden. 
(Amend.-C. v. Rapp., dool' 

de Reg . overgenomen; dl. 
111 bI. 260 , 261.) 

Zie bij het 2e lid van art. 1 J 3. 

435. 

Zie bij het 2e J id van nrt. J 1 ~. 

436. 
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Indien de schuldige binnen de laat,!te twee iaren wegens ren dezer over
tredingen is vel'ool'deeld, kunnen de straffen worden vel'dubbeld, 

548, Met hechtenis van hoogstens zes dagen of geldboete van 
hoogstens vijf-en-twintig gulden wordt gestraft: 

1°, hij die zonder verlof van het bevoegd gezag een lijk begl'aaft 
na den vij fden dag van het overlijden; 

2°, hij die de wettelijke vool'schl'iften omtrent de behandeling 
-.'an lijken van aan bOOl'd van een schip ovel'leden pel'sonen, 
of omtl'ent het vel'voel' van lijken naaI' of buiten het rijk in 
EUl'Opa overtreedt, 

549, Met hechtenis van hoogstens ééne maand of geldboete van 
hoogstens hondel'd vijftig gulden wOl'dt gestl'aft : 

1°, hij die zonde!' vel'lof van het bevoegd gezag een lijk begraaft 
binnen zes-en-del'tig uren na het overhjden; 

2°, hij die zonder vel'lof van het bevoegd gezag, waal' dit vel'
eischt wordt, een lijk bewaart of ontleedt; 

3°, hij die een lijk begl'aaft zonde!' schl'iftelijk verlof '!an den 
ambtenaar van den bUI'gel'lijken stand; 

4°, hij die niet voldoet aan een krachtens de wet doo!' het be-

WIJZIGINGEN O. R. O. 

Indien tijdens h.d plegen van 
de overtreding nog geen twee 
iaren verloopen zijn, sedert de 
sel,uldige wegens eme dezer 
overtredingen onherroepelij k is 

494, [Zie bij art. 560 vnn 
het 0, Sto,] 

495. Met heel,tenis van tm 
llOogste drie maandm wordt 
gestraft: 
1 0, de koopman die in staat 
van faillissement is ver/daa,'d, 
indien hi:i de wettelilke voor
seln'ijten óetrejj'mde de ve,'
pligting tot aangijte dat Itij 
heeft opgehouden te betalen, 
niet lteeft nageleefd; 

2°, de bestuurder eener naam
looze vmnootseltap of coöpe
ratieve vereenigillg welke ill 
staat van faillisaement is 1Jer
klaard. indien hij de wet/e
lijke voorse/trijten betrejj'ende 
de verpligti1l[j tot aangifte dat 
dp vennootschap of vereen i
ging 1Ieeft opgehouden te be
talen, niet /Iet/i nagelpl' fd, 

Vervallen. 
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Indien tijdens bet plegen van de overtreding nog geen twee 
jaren zijn verloopen, sedert eene vroegere veroordeeling van 
den schuldige wegens eene dezer overtredingen onherroepelijk 
is geworden, kunnen de straffen worden verdubbeld. 

4 40. Hij die drukwerken of stukken metaal in een vorm 
die ze op munt- of bankpapier of op muntspeciën doet gelij
ken, vervaardigt, verspreidt of ter verspreiding in voorraad 
heeft, wordt gestraft met geldboete van ten hoogste vijf en 
twintig gulden. 

De voorwerpen waarmede de overtreding plaats heeft, kun
nen worden verbeurdverklaard. 

441. Met hechtenis van ten hoogste drie maanden wordt 
gestraft: 

1°. hij die in staat van faillissement is verklaard, indien 
hij de wettelijke voorschriften betreffende de verplich
ting tot aangifte dat hij heeft opgehouden te betalen, 
niet heeft nageleefd; 

2°. de bestuurder of commissaris eener naamlooze vennoot
schap of coöperatieve vereeniging welke in staat van 
faillissement is verklaard, indien hij de wettelijke voor
schriften betreffende de verplichting tot aangifte dat de 
vennootschap of vereeniging heeft opgehouden te beta
len, niet heeft nageleefd. 

4 42. Met hechtenis van ten hoogste drie maanden wordt 
gestraft: 

1°. hij die, surséance van betaling verzocht of verkregen 
hebbende, eigenmachtig daden verricht, waartoe de 
medewerking van bewindvoerders door de wet wordt 
gevorderd; 

2°. de bestuurder of commissaris een er naamlooze vennoot
schap of coöperatieve vereeniging welke surséance van 
betaling verzocht of verkregen heeft, die eigenmachtig 
daden verricht, waartoe de medewerking van bewind
voerders door de wet wordt gevorderd. 

III 
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Zie bij bet 2e litl van art. 113. 

437. 

[Zie nrt. 560 vnn het O. Stc.] 

438 . 

[Zie ook nrt. 373, 5°. en 375. 
40. vRn het O. StC.] 

439. 

[Zie Rl·t. 380 vnn het O. Stc.] 

37 
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voegd gezag gegeven bevel tot bespoediging of uitstel der 
begrafenis van een lijk of tot vervoer van een lijk naar een 
lijkenhuis; 

5°. hij die zonde!' verlof van het bevoegd gezag gebouwen oprigt 
of putten graaft binnen den bij de wet verboden afstand van 
eene begraafplaats; 

6°. hij die de wettelijke voorschriften omtrent cle plaatsen waaI' 
of cle wijze waarop een lijk moet begraven worden, o~ertreedt; 

7°. hij die de wettelijke voorschriften omtrent hetgeen in het 
belang cler openbare orcle en gezondheid op begl-aafplaatsen 
moet worden inachtgenomen, overtreedt; 

8°. hij die de wettelijke voorschriften omtrent het roeren van 
graven of het gebruik maken van gesloten begl-aafplaatsen 
overtreed t ; 

9°. hij die de wettelijke voorschriften omtrent het vervoer van 
lijken van aan eene besmettelijke ziekte of tijdens het heer
schen van zoodanige ziekte overleden personen overtl'eedt. 

550. Hij die een lijk begraaft of vervoert waaman teekenen of 
aanduidingen van een geweldigen dood aanwezig zijn, of ten opzigte 
waarvan andere omstandigheden zood ani gen dood moeten doen ver
moeden, voordat het geregtelijk is geschouwd en de schriftelijke 
toestemming van het bevoegd gezag is gegeven, wordt gestJ-aft met 
hechtenis van hoogstens twee maanden of geldboete van hoogstens 
drie honderd gulden. 

551. Hij die aan de ambtenaren der justitie of politie geene 
aangifte doet van de ontdekking van een lijk, wordt gestraft met 
geldboete van ltOogstm~ vijftig gulden. 

TITEL IV. 

Overtredingen betreffende het opmbaar gezag. 

552. Overtreding van een algemeenen maatregel van inwendig 
bestuur wordt gestraft met hechtenis van hoogstens drie weken of geld

boete van hoogstens honderd gulden. 

WIJZWINGEN O. R. O. 

Vervallen. 

496. 

ten lwogste 

TITEL JIJ. 

497. wordt, in de gevallen 
bij dien maatregel bepaald, ge
straft met hecldeni~ van tm 
hoogste drie weken of geldboete 
van ten hoogste 

553. Hij die eenig algemeen vOOl'schrift van politie, krachtens 498. 
de gemeentewet in buitengewone omstandigheden dOOl' het hoofd van 

!,et gemeentebestuur of den commis~aris des Konings in de provincie meester 

uitgevaardigd en afgekondigd, overtJ'eedt, wordt gestraft met hechtenis 
van ItOogstens zes dagen of geldboete van hoogstens vijf-en-twintig gulden. ten ltOogste tm hoog.tte 

554. Hij die, wettelijk vel'pligt als getuige, als deskundige of 
als tolk voor het bevoegd gezag te verschijnen, zondel' geldige reden 
wegblijft, wordt gestraft: 

in stJ-afzaken met geldboete van ltoogstens honderd gulden; 
in andere zaken met geldboete van!wogstens vijf-en-zeventig gulden. 

555. Hij die in zaken van minderjarigen of van onder cUl-atele 
te stellen of gestelde personen, of van hen die in een krankzinnigen
gesticht zijn opgenomen, als bloedverwant, aangehuwde, echtgenoot, 
voogd of toeziende voogd, cu l-ator of toeziemIe cu l'atol', voor den 

499. 

500. 

tm lwogste 

ten hoogste 
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TITEL lIl. 

Overtredingen be/rp.fl·mde liet openbaar gezag. 

443. Hij die een algemeen voorschrift van politie, krach
tens de gemeentewet in buitengewone omstandigheden door • 
den burgemeester of den commissaris des Konings in de pro
vincie uitgevaardigd en afgekondigd, overtreedt, wordt gestraft 
met hechtenis van ten hoogste zes dagen of geldboete van ten 
hoogste vijf en twintig gulden. 

444. Hij die, wettelijk als getuige, als deskundige of als 
tolk opgeroepen, wederrechtelijk wegblijft, wordt gestraft 
met geldboete van ten hoogste zestig gulden. 

445. Hij die, in zaken van minderjarigen of van onder 
curateele te stellen of gestelde personen, of van hen die in 
een krankzinnigengesticht zijn opgenomen, als bloedverwant, 
aangehuwde, echtgenoot, voogd of toeziende voogd, curator 

uw IJKINGEN G. O. 571 
EN VAN WETBOEK 1881. 

440. 

441. 
In plaats van: wederreclttelijk, 

stond in G. 0.: »zondel' gel
dige reden". 
Amend.-C. v. Rapp., door de 

Reg. overgenomen; dl. lil 
bI. 274.) 

442. 
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regter gel'oepen om te wOl'den gehoord, noch in pel'soon noch, waal' 
dit is toegelaten, dool' tusschenkomst van epn gemagtigde verschijnt, 
zonder geldige reden van verschooning, wordt gestraft met geldboete 
van hoogstens vijf-en-zeventig gulden. 

556, Hij die, bij het bestaan van gevaar voor de algemeene 
veiligheid van personen of goederen of bij ontdekking van misdrijven 
op heetel'daad, het hulpbetoon weigert dat de overheid van hem 
vordel·t en \,.aartoe hij, zonder zich aan dadelijk gevaal' bloot te 
stellen, in staat is, wordt gestraft met geldboete van IU!ogstens vijf
en-twintig gulden. 

557, Hij die bekendmakingen, van wege het bevoegd gezag in 
het openbaar aangeslagen, afscheurt, onleesbaar maakt of beschadigt, 
wordt gestraft met geldboete van llOogstena tien gulden. 

558, Met geldboete van hoogstens vijftig gulden worden gestraft 
de bestuurders van instellingen van weldadigheid die: 

1°, niet binnen den wettelijken termijn en in den krachtens de 
wet voorgeschreven vorm de doOI' de wet gevordel'de opgaven 
inzenden aan het bevoegd gezag; 

2°. niet doen de dOOl' de regering krachtens de wet gevorderde 
opgaven. 

559, De bestuurders van kerkelijke, gemengde of bijzondere in
stellingen van weldadigheid die nalaten aan de bevoegde bestUl'en , 
binnen veertien dagen na de aanvl'Rag, te doen de doOi' deze van 
hen kl'Rchtens de wet gevorderde opgaven, worden gestraft met 
geldboete van hoogstens vijftig gulden, 

TI T EL V, 

Overtredingen betreffende ltet openbaar vertrouwen. 

WIJZIGINGEN 0, R, 0, 

ten hoogste 

501. 

ten llOogstp 

502, 

ten hoogste 

Vervallen. 

494, 560, Hij die dl'ukwerken in een vorm die deze op mllnt- of 
bankpapier doet gelijken, vervaardigt of verspreidt. wordt gestraft 
met geldboete van hoogstens vijf-en-twintig gulden. 

(Zie arl, 440 van het Wetboek.) 
ten hoogste 

De voorwel'pen waarmede de overtreding plaats Ileeft, worden ver
beUl'd verklaard. 

561. Hij die valsche maten of voorwerpen daarmede volgens de 
wet gelijkgesteld, valsche gewigten, meetwerktnigen of weegwerk_, 
tuigen voorhanden heeft op eene plaats waar dit volgens de wet 
verboden is, wordt gestraft met hechtenis van hoogstens drie weken 
of geldboete van hoogstens honderd gulden. 

De voorwerpen waarmede de overtreding plaats heeft, worden 
verbeurd verklaard. 

562, Met geldboete van hoogstens vijf-en-twintig gulden wordt 
gestraft : 

1°. hij die op eene plaats waar dit volgens de wet verboden is, 
andere dan wettelijke maten, gewigten, meet werktuigen of 
weegwerktuigen vOOl'handen heeft; 

2°. hij die op eene plaats waar dit volgens de wet vel'boden is, 
voorhanden heeft maten, gewigten. meetwerktuigen of weeg-

\ 

heeft, kllmlen wordeJl 

Vervallen, 
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of toeziende curator, voor den rechter geroepen om te worden 
gehoord, noch in persoon noch, wa!!:r dit is toegelaten, door 
tusschenkomst van een gemachtigde verschijnt, zonder gel
dige reden van verschooning, wordt gestraft met geldboete 
van ten hoogste zestig gulden. 

AFWIJKUWEN G. O. 573 
EN VAN WETBOEK 1881. 

446. Hij die, bij het bestaan van gevaar voor de algemeene 443. 
veiligheid van personen of goederen of bij ontdekking van een 
misdrijf op heeter daad, het hulpbetoon weigert dat de open-
bare macht van hem vordert en waartoe hij, zonder zich aan 
dadelijk gevaar bloot te stellen, in staat is, wordt gestraft 
met geldboete van ten hoogste vijf en twintig gulden. 

447. Hij die eene bekendmaking, vanwege het bevoegd 444. 
gezag in het openbaar gedaan, wederrechtelijk afscheurt, on· 
leesbaar maakt of beschadigt, wordt gestraft met geldboete 
van ten hoogste vijftien gulden. 
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werktuigen, voorzien van het daarop krachtens de wet ge
stelde afkeuringsmerk of niet VOOl"lien van de vereischte 
stempelmerken; 

3°, hij die maten, gewigten, meetwerktuigen ofweegwerktuigen 
voorhanden heeft, voorzien van bijzondere kenmerken, dienende 
om bij of met andere dan de wettelijke maat of het wette
lijk gewigt te verkoopen, 

De voorwerpen waarmede de ovel'tl'eding plaats heeft, worden 
verbeu~d verklaard, 

563, Met geldboete van hoogstens tien gulden wordt gestraft hij 
die op eene plaats waal' dit volgens de wet verboden is, maten, 
gewigten, meetwerktlligen of weegwel'ktlligen gebruikt, niet op 
nieuw vool'Zién van het vereischte stempelmerk na herstellingen die 
hetzij een vel'anderden inhoud of onj uiste aanwijzigingen ten gevolge 
kunnen hebben, hetzij schending van stempelmerken verool'zaken, 

Geldboete van hoogstens hondm'd gulden wordt opgelegd wanneer, 
in strijd met het bedoelde voorschrift del' wet J gebruik wordt ge
maakt van een gasmeter. 

De voorwerpen waarmede de overtl'eding plaats heeft, worden 
verbeurd verklaard. 

564, Met geldboete van hoogstens vijf gulden wordt gestraft hij 
die, in strijd met de voorsclu'iften del' wet J aankondigingen doet 
waal'in andere dan de wettelijke benamingen van maten en gewigten 
worden gebezigd. 

TITEL VI. 

Ouertredi"gen bet"~jj'ende den burgerlijkm staat. 

565, IIij die niet voldoet aan eene wettelijke verpligting tot 
aangifte aan den ambtenaar van den burgerlijken stand voor de 
registers van geboorten of overlijden, wordt gestraft met geldboete 
van lwogstens honderd gulden, 

566, De bedienaar valt de godsdipnst die, vOOl'dat partijen hem 
hebben doen blijken dat haal' huwelijk ten overstaan van den amb
tenaar van den burgerlijken stand is voltrokken, tot eenige gods
dienstige plegtigheid daartoe betrekkelijk ovel'gaat, wordt gestraft 
met geldboete van hoogstens dl'ie honderd gulden, 

Indien de 3ckaldige binne" de taatste twee jaren wegelts deze overtredi .. g 
is veroordeeld, kan, in plaats van de geldboete, !,echtmis van lwogstens 
twee maanden worden opgelegd, 

TITEL VII. 

Overtredingen betrejj'ende hulpbehoevenden, 

567. Hij die aan de ambtenaren der justitie of politie geene aangifte 
doet van de ontdekking van een verlaten of verdwaald kind beneden den 
leefti.fd van zeven jaren, wordt gestraft met geldboete van lwogstens vijftig 
gulden, 

WIJZIGINGEN 0, R, 0, 

Vervallen. 

TITEL lY, 

503, 

te" hoogste 

504. Hij die, 

ten hoogs te 
Indim tijdens het plegen van 

de overtreding nog geen twee 
jaren ziJn verlnopen J sedert de 
schuldige wegens dezelfde over· 
tredir/.g onherroepelijk is veroor· 
deeld, kan, in plaats van de getd. 
boete, ltechtenis van ten hoogste 

TITEL V. 

505. Hij die bij deontdek· 
king van een vertaten en ver· 
dwaald kind nalaat dezen die 
!.ulp te verleenen of te verschaf
fe?l, waa,·toe hij bij magte is, 
wordt ,aestraft met geldboete 
van ten hoogste 



Tekst van het Wetboek. 

TITEL IV. 

Ovel·tredingen betreffende den burgerlijken staat. 

A~'WIJKINGEN G. O. 575 
EN v AN WETBOEK 1881. 

448. Hij die niet voldoet aan eene wettelijke verplichting 445. 
tot aangifte aan den ambtenaar van den burgerlijken stand 
voor de registers van geboorte of overlijden, wordt gestraft 
met geldboete van ten hoogste honderd gulden. 

449. De bedienaar van den godsdienst die, voordat partijen 446. 
hem hebben doen blijken dat haar huwelijk ten overstaan 
van den ambtenaar van den burgerlijken stand is voltrokken, 
eenige godsdienstige plechtigheid daartoe betrekkelijk verricht, 
wordt gestraft met geldboete van ten hoogste driehonderd 
gulden. 

Indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen 
twee jaren zijn verloopen sedert eene vroegere veroordeeling Zie bij het 2e lid van art. 113. 
van den schuldige wegens gelijke overtreding onherroepelijk 
is geworden, kan, in plaats van de geldboete, hechtenis van 
ten hoogste twee maanden worden opgelegd. 

TITEL V. 

Overtl'eding betreffende lLUlpbe1lOevenden. 
Het opschrift luidde in G. O. : 

»Overtredingen" enz. 
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568. Hij die weigert duor eenig ongeval getroffen of in levens
gevaar vel'keerende personen tot de onmiddelijk vel'eischte hulp in 
zijne woning toe te laten) wordt gestraft met geldboete van hoogstens 
vijf-en-twintig gulden. 

TI TEL VIII. 

Overtredingen betrejJènde krankzinnigen. 

569. Hij die een krankzinnige) gevaarlijk VOOI' ziel, zell'cn of vOOr 

anderen, zonder opzigt laat rond waren) wOl'dt gestraft met geld boete 
van hoogstens honderd gulden, 

570. Met geldboete van hoogstens honderd vijftig gulden worden 
gestraft de bestuurders van krankzinnigengestichten die: 

1°, in strijd met de wet krankzinnige en niet krankzinnige per
sonen in hetzelfde gebouw verplegen; 

2°, nalaten de bij de wet gevol'del'de kennisgeving aangaande de 
opneming of het ontslag van krankzinnigen aan het bevoegd 
gezag te doen binnen den wettelijken termijn en met inacht
neming van de wettelijke voorschriften; 

3°. bij de opneming van krankzinnigen nalaten) hetzij zich te 
doen overleggen de bij de wet gevorderde stukken) hetzij 
van die overlegging melding te maken in het daartoe over
eenkomstig de wet bestemde regÏ,ster of daarin van die stukken 
de bij de wet bevolen overscll:ijving te doen) hetzij die 
stukken aan dat register vast te hechten; 

4°. bij aanvrage om ontslag nalaten de volgens de wet opgemaakte 
verklaring dat het ontslag niet kan plaats hebben zonder ge
vallir voor de openbal'e orde of vrees voor ongelukken) dade-

WIJZIGINGEN O. R. O. 

506. gert een door 
rend persoon 

ten Iwogste 

[Ten aanzien van art, 447 
van heL G. 0.) in kolom 4) zie 
arl, 482 van het O. Slc.] 

507. [Zie art. 284 van bet 
O.Stc.] 

Vervallen. 

481. lijk 11001' 

anderen) 

ten hoogsle 

Vervallen. 
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EN VAN WETBOEK 1881. 

447. G.O. Hij die een 
minderjarige die onttrokken is 
of zich onttrokken heeft aan het 
wettig over hem gesteld gezag 
of aan het opzicht van den gene 
die dit des bevoegd over hem 
uitoefent, bij zich houdt, zon· 
del' daarvan binnen drie dagen 
ken nis te geven hetzij aan den 
persoon wien het gezag over 
den minderjal'ige toekomt of 
die het opzicht over hem uit· 
oefent, hetzij aan een ambte· 
naar der justitie of politie, 
wordt gestraft met hechtenis 
van ten hoogste drie maanden 
of geldboete van ten hoogste 
driehonderl\ gulden. 

(Dool' de Reg. teruggenomon; 
dl. lil bI. 288.) . 

450. Hij die, getuige van het oogenblikkelijk levensgevaar 448. 
waarin een ander verkeert, nalaat dezen die hulp te verlee-
nen of te verschaffen die hij hem, zonder gevaar voor zich 
zelven of anderen redelijkerwijs te kunnen duchten, verleen en [Zie art. 284 van hei O. Ste. 
of verschaffen kan, wordt, indien de dood van den hulpbe-
hoevende volgt, gestraft met hechtenis van ten hoogste drie 
maanden of geldboete van ten hoogste driehonderd gulden. 
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lijk aan het bevoegd gezag te zenden, of in strijd met het 
bevel van de bevoegue magt tot een ontslag overgaan zoo
lang dit met gevaar voor de openbare orde of vrees voor 
ongelukken gepaard gaat. 

571. Met geldboete van hoogstens honderd gulden wordt gestraft 
de geneesheer van een geneeskundig gesticht voor krankzinnigen 
die nalaat omtrent den toestand van een verpleegde de aanteekeningen 
te houden of de verklaringen op te maken, bij de wet voorgeschreven. 

TITEL IX. 

Overtredingen betreffende de zeden. 

WIJZIGINGEN O. R. O. 

Vervallen. 

TITEL VI. 

572. Met hechtenis van llOogstens urie dagen of geldboete van 508. ten IlOogste 
/wogstens tien gulden wOl'dt gestraft: ten hoogste 

1°. hij die in het openbaar voor de eerbaarheid aanstootelijke 
liederen zingt; 

2°. hij die in het openbaar voor de eerbaarheid aanstootelijke 
toespraken houdt; 

3°. hij die op van den openbaren weg zigtbare plaatsen voor de 
eerbaarheid aanstootelijke woorden of teekeningen stelt. 

573. Hij die zich in kennelijken staat van dronkenschap op den 
openbaren weg of op eenige voor het publiek toegankelijke plaats 
bevindt) wordt gestraft met geldboete van hoogstens tien gulden. 

Indim de scltuldige bi/!nen Itet taatst" faal' wegens dpze oJ' de in artiket 
496 omach?-even overtreding is veroordeeld, kan, in plaats van de geld
boete, hechtenis van Itoogstens drie dagen worden opgelegd. 

-- --- ~ -~ 

509, 

ten Iwogste 
I"dien tijdens het plegen van 

de overtreding nog geen faal' is 
verloopen, sedert de schuldige 
wegens dezelfde of de in artiket 
480 omschreven overtreding on
Iterroepelijk is 

ten lwogste 
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TITEL VI. 

Overtredingen betreffende de zeden . 

451. Met hechtenis van ten hoogste drie dagen of geldboete 
van ten hoogste vijftien gulden wordt gestraft: 

1°. hij die in het openbaar voor de eerbaarheid aanstoote
lijke liederen zingt; 

20. hij die in het openbaar voor de eerbaarheid aanstoote
lijke toespraken houdt; 

3°. hij die op eene van den openbaren weg zichtbàre plaats 
voor de eerbaarheid aanstootelijke woorden of teeke
ningen stelt. 

452. De bordeelhouder die in het huis waarin hij zijn be
drijf uitoefent, eene niet tot zijn gezin behoorende vrouw op
neemt, zonder haar vooraf, op voor haar verstaanbare wijze, 
in tegenwoordigheid van den burgemeester of van den door 
dezen aangewezen ambtenaar, op diens bureel te hebben be
kendgemaakt met het bedrijf dat in dat huis wordt uitge
oefend, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie 
maanden of geldboete van ten hoogste driehonderd gulden. 

453. Hij die zich in kenlijken staat van dronkenschap op 
den openbaren weg bevindt, wordt gestraft met geldboete van 
ten hoogste vijftien gulden. 

Indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen jaar 
is verloop en , sedert eene vroegere veroordeeling van den 
schuldige wegens gelijke of de in artikel 426 omschreven 
overtreding onherroepelijk is geworden, kan, in plaats van 
de geldboete, hechtenis van ten hoogste drie dagen worden 
opgelegd. 

AFWIJKINGEN G. O. 579 
EN VAN WETBOEK 1881. 

449. 

De aanhef van dit art. dool' de 
Reg. tijdens de beraadsla
gingen vool'gesteld, luidde 
aanvankelijk: 
»449a. De bordeelhouder 

die in het huis waarin hij zijn 
bedrijf uitoefent, iemand in 
dienst heeft of iemand niet tot 
zijn gezin behoorende huisvest, 
zonder hem vooraf, op voor hem 
verstaanbare wijze, in tegen
woordigheid van den burge
meester of van den door dezen 
aangewezen am btenaar , te heb
ben bekend gemaakt", enz. 

(Gewijzigd ten gevolge van 
de aanneming van amend.
Sickesz en v. d. !(aay; 
dl. III bI. 303.) 

De woorden .in dat huis" 
zjjn bij art. 12 der wet van 
15 Januari 1886 (Stbl. na. 6) 
in de plaats gekomen voor het 
woord aldaar; dl. 111, bI. 304. 

450. 
Tussehen de woorden weg en 

bevindt in het Ie lid stond 
in G.O.: .of op eenige voor 
het publiek toegankelijke 
plaats". 

(Vervallen ten gevolgeamend.
RoëU I door de Reg. overge
nomen; dl. J 11 bI. 314.) 

In Wetboek 1881 stoud in 
plaats van jaar,' .Zes maan
den". 

Zie bij het 2e lid vau art. 113. 
Het cijfer: 426, in bet 2e lid) 

was in G.O. »423". 
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574. Hij die in de uitoefening van zijn beroep aan iemand die 
in kennelijken staat van dronkenschap verkeert, of aan een kind 
beneden de zestien jaren, niet vergezeld door hem onder wiens magt 
het staat, sterken drank toedient, wOI'rl t gestl'aft met hechtenis 
van ILOogslC1e.J drie weken of geldboete van IlOogstens honderd gulden. 

575. Hij die kinderen beneden den leeftijd van twaalf jm'en in 
dienst neemt of in dienst heeft, andel's dan tot het vel'l'igten van 
veldarbeid of van huisselijke of persoonlijke diensten, wOI'dt gestraft 
met hechtenis van hoogstens zes dagen of geldboete van hoogstens 
vijf-en-twintig gulden. 

Indien de schuldige binnen het laatste jaar wegens deze ovel'
treding is veroordeeld, wordt hechtenis van hoogstens twaalf dagen 
of geldboete van hoogstens vijftig gulden opgelegd. 

576. Met geldboete van Iloogsteru tien gulden wordt gestl'aft: 
1°. hij die dool' dieren doet trekken of dl'agen een last welke 

kennelijk hunne kl'achten te boven gaat; 
2°. hij die het vervoer door trek- of lastdieren doet plaats heb

ben op eene voor hen pijnlijke of kwellende wijze; 
3°. hij die dieren vervoert op eene voor hen pijnlijke of kwellende 

wijze. 

Indien de scltutdige bintMlt liet laatste jaar 10egens deze overtreding of 
wegens het in artikel 278 omschreven misdriJf is veroordeeld, kan, in 
plaats van de geldboete, hechtenis van ILOogstefts drie dagen worden 
opgelegd. 

WIJZIGINGEN O. R. O. 

510. 
(Zie ook art. 252, 1°. van 

het Wetboek.) 

ten Iwogste ten ILOof/sle 

Vervallen. 

511. ten hoogste 

Bene noode/oos 
eene 1wodeloos 

Indien tijdens het plegen tJan 
de overtreding nog geen jaar 
verloopen is, sedert de schuldige 
wegens dezelfde overtreding of 
wegens het in artikel 272 om
schreven misdrijf onherroepe· 
lijk is 

ten hoo(Jste 
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Bij tweede herhaling binnen een jaar nadnt de eerste ver- I 
oordeeling wegens herhaling onherroepelijk is geworden, wordt 
hechtenis van ten hoogste twee weken opgelegd. 

Bij derde of volgende herhalingen gepleegd telkens binnen 
een jaar nadat de laatste veroordeeling wegens tweede of 
volgende herhaling onherroepelijk geworden is, wordt hechtenis 
opgelegd van ten hoogste drie weken en kan de schuldige 
daarenboven, zoo hij tot werken in staat is, tot plaatsing in 
eene rijkswerkinrichting worden veroordeeld voor ten hoogste 
een jaar. In geval van herhaling van overtreding na te zijn 
geplaatst geworden in eene rijkswerkinrichting, vangt de ter
mijn van een jaar, bedoeld in de vorige zinsnede, aan op 
den dag van het o.ntslag uit de rijkswerkinrichting. 

4 54. De verkooper van sterken drank of zijn vervanger die 
in de uitoefening van het beroep aan een kind beneden de 
zestien jaren sterken drank toedient of verkoopt, wordt ge
straft met hechtenis van ten hoogste drie weken of geldboete 
van ten hoogste honderd gulden. 

4 55. Met geldboete van ten hoogste vijftien gulden wordt 
gestraft: 

10. hij die door dieren doet trekken of dragen een last 
welke kenlijk hunne krachten te boven gaat; 

20• hij die het vervoer door trek- of lastdieren doet plaats 
hebben op eene noodeloos pijnlijke of kwellende wijze; 

30• hij die dieren vervoert op eene noodeloos pijnlijke of 
kwellende wijze. 

Indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen jaar 
is verloopen, sedert eene vroegere veroordeeling van den 
schuldige wegens gelijke overtreding of wegens het in artikel 
254 omschreven misdrijf onherroepelijk is geworden, kan, in 
plaats van de geldboete, hechtenis van ten hoogste drie dagen 
worden opgelegd. 

A~'WIJKINGEN G. O. 581 
EN VAN WETBOEK 1881. 
In het 3e li,1 stond in Wethoek 

1881 »na" in plaats vau 
»nadaL" en kwamen niet 
voor de wOOl'den: »wegens 
hel'haling onherroepelijk is 
geworden". 
Het 4e lid lnidde in Wet

boek 1881: 
Bij derde or volgende her

halingen telkens hinnen zes 
maanden na de laatste vel'ool'
deeling gepleegd, wordt hech
tenis opgelegd vnn ten hoogste 
drie weken en kan de schuldige 
ilnaren boven, zoo hij tot we"
ken in staat is, tot plaatsing in 
eene rijkswerkiDl"ichting wor
den veroordeeld voor ten hoog
ste een jaar. 
Een en ander is gewijzigd bij 

art, 3 van de wet van 15 
Jannari 1886 (Stbl. nO. 6); 
dl. III bl. 320. 
4 51. 

Vóór: een kind, slond in G.O. 
»hetzij", en achter: hmed,n 
de zestien jaren) volgde: 
»hetzij aan een verpleegde in 
een weeshnis aan zijne klee
·ding kenbaar". 
(Die woorden vervielen ten 

gevolge amend.-C. v.Rapp., 
door de Reg. overgenomen; 
dl. III bI. 321.) 

De woorden »of verkoopt" zijn 
ingevoeg(l bij art. 3 (lel' 
wet van 15 Jannari 1886 
(Stbl , nO, 6); dl: lIJ bI. 328. 

452. 

Zie bij hel 2e lid van Brt. 113. 
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577. Met geldboete van hoogstens vijftig gulden wordt gestraft 

hii die in een voor het publiek toegankelijk huis van hazardspel, 
onverschillig of de toegang al of niet van eenige voorwaarde of de 
inachtneming van eenigen vorm afhankelijk is gesteld, aan het 
spel deelneemt. 

578. Hij die gelegenheid geeft tot het houden van hazardspel 
op den openbaren toeg, wordt gestraft met geldboete van hoogstens viif
en-twintig gulden. 

TITEL X. 

OOP1'tredi11gPn brtrp./fende de t'eldpolitip. 

579. ITij die, zonde!' daartoe geregtigd te zijn, zijn niet-uitvliegend 
pluimgedieI'te laat loopen op eenigen g!'ond die bezaaid, bepoot of 
met bloemen of jong plantsoen beplant is, wordt, wanneer daardoor 
aan het gezaaide, gepote of geplante schade is toegebragt , gestI'aft 
met geldboete van Iwogstens tien gulden, 

580. Hij die, zonder daartoe gel'egtigd te zijn, vee laat loopen 
op eenig wei- of hooiland of op eenigen gl'ond die bezaaid, bepoot 
of met bloemen, jong plantsoen of hakhout beplant is of die tel' 
bezaaijing, bepoting of beplanting is gereed gemaakt, wOl'dt ge· 
straft met geldboete van ltoogstms vijf-en-twintig gulden, 

WIJZIGINGEN 0, R. 0, 

512. [Zie artikel 279 van 
het O. Stc.] 

513. ten llOogste 

1°. Mi die 

neemt; 

2°. hij die 
weg. 

straft: 

514. IIij die nalaat dat· 
gene waartoe Itii bij magte is, om 
te belet/en dat doo,' een aan zijn 
wettig gezag onderworpen 0 j aa I! 
zijn opzigt toevertrouwd kind 
beneden den letj~ijd van zestien 
jaren een strafbaar feit wordt 
begaan, wordt gestraft met I!ech· 
tenis van ten llOogste ePne maand 
of geldboete van ten llOogstp 
IlOnde?'d vijftig gulden, 

TIT EL VII. 

515. 

ten I100gste 

516. 

ten llOogste 
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45 6. Met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geld- 453 . 
boete van ten hoogste drie duizend gulden wordt gestraft: 

1°. hij die een voor het publiek toegankelijk huis van 
hazardspel, onverschillig of de toegang al of niet van 
eenige voorwaarde of de inachtneming van eenigen vorm 
afhankelijk is gesteld, opricht of houdt of in de onder- [Zie art. 279 van het O. Stc.] 
neming daarvan deelneemt; 

2°. hij die in zoodanig huis van hazardspel als bankier of 
opzichter over het spel werkzaam is; 

3°. hij die tot het houden van zoodanig huis van hazard
spel eene plaats verstrekt. 

45 7. Met geldboete van ten hoogste vijftig gulden wordt 4 54. 
gestraft: 

1°. hij die in een voor het publiek toegankelijk huis van 
hazardspel, onverschillig of de toegallg al of niet van 
eenige voorwaarde of de inachtneming van eenigen 
vorm afhankelijk is gesteld, aan het spel deelneemt; 

2°. hij die, zonder verlof van den burgemeester, gelegen
heid geeft tot het houden van hazardspel op den open
baren weg. 

TITEL VII. 

Ovel'tredi1lgen betreffende de veld politie. 

458. Hij die, zonder daartoe gerechtigd 'te zijn, zijn niet
uitvliegend pluimgedierte laat loopen in tuinen of op eenigen 
grond die bezaaid, bepoot of beplant is, wordt gestraft met 
geldboete van ten hoogste vijftien gulden. 

459. Hij die, zonder daartoe gerechtigd te zij n, vee laat 
loopen iJl tuinen, hakbosschen of rijswaarden, op eenig wei
of hooiland of op eenigen grond die bezaaid, bepoot of be
plant is, of die ter bezaaiing, bepoting of beplanting is ge
reedgemaakt, wordt gestraft met geldboete van ten hoogste 
vijf en twintig gulden. 

455. 
Er stond in G.O. ~".Iantloopen 

op eenigen grond die bezaAid, 
bepoot of met bloemen of 
jong plantsoen beplnn t is ... " 
(Gewijzigd door amend.·de 

Vosv.S.,door Reg. overge
nomen; dl. III bI. 340.) 

456. 
Deaanhefluidde in G.O.: .Hij 

die, zonder daartoe gerech· 
tigd te zijn, een st u k vee, een 
paard of een val'kell laat 100-

pen op eenig wei- of hooilalld 
of op eenigen grond die be
zaaid, bepoot of met bloemen, 
jong plantsoen of hakhout 
beplant is" enz. 
(Gewijzigd door amendemen

ten-Co v. Rapp. en de Vos v. 
S., door de Reg. overgeno
men; dl. III bI. 3~2, 3113.) 
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581. lIij die, zonder daartoe geregtigd te zijn, gaat op eenig 
onafgemaaid hooiland of op eenigen grond die bezaaid. bepoot of 
met bloemen of jong plantsoen beplant is, of die ter bezaaijing, 
bepoting of beplanting is gereed gemaakt, wordt gestl-aft met gelrI
boete van liOogstfms vijf gulden. 

TI TEL Xl. 

OYC1·tredingen betreffende de jagt en visscllerij. 

582. Overtredingen van de wet tot regeling del' jagt en visscherij 
en van de verordeningen ter uitvoering van die wet vastgesteld 
worden gestraft: 

de jagtovertredingen met geldboete van hoogstens vijf-en-twintig 
gulden; 

de visscherijovertredingen met geldboete van hoogstens tien gulden. 
Het jagt- of vischtuig dat de schuldige tijdens de bekeuring bij 

zich heeft, kan worden verbeurd verklaard. 
Het niet op de eerste vOl'dering vertoonen van de stukken dool' 

de wet vereischt, wordt gestraft met geldboete van hoogstens vijf 
gulden. 

583. De in artikel 582 bedreigde boeten kunnen wOl'den ver
dubbeid, wanneer de overtredingen begaan zijn: 

1°. dool' meel' dan viel' vereenigde personen; 
2°, doOI' een ambtenaar belast met het toezigt op de jagt en 

visscherij ; 
30. meel' dan één uur VÓÓI' zonsopgang of meel' dan één uur 

na zonsondergang; 
40. met vel'boden jagt- of vischtuig, of met behulp van verboden 

middelen. 
Het jagt- of vischtuig dat de schuldige tijdens de bekeuring bij 

zich heeft, kan worden verbeUl'd verklaard. 
In de gevallen bedoeld in nO. 2 en nO. 4 kan, in plaats van de 

geldboete, hechtenis van hoogstens twaalf dagen worden opgelegd. 

584. Indien de schuldige aan een del' in de al,tikelen 582 en 
583 omschreven overtredingen binnen het laatste jaal' wegens eene 
diel' overtredingen is verool'deeld, kunnen de straffen worden ver
dubbeld, 

WIJZIGINGEN O. R. O. 

517. 

ten llOogste 

Vervallen. 
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4 60. Hij die. zonder daartoe gerechtigd te zijn, loopt op 
eenigen grond die bezaaid, bepoot of beplant is, of die ter 
bezaaiing. bepoting of beplanting is gereedgemaakt, of ge
durende de maanden Mei tot en met October op eenig wei
of hooiland, wordt gestraft met geldboete van ten hoogste 
vij ftien gulden. 

4 61. Hij die, zonder daartoe gerechtigd te zijn, over eens 
anders grond waarvan de toegang op eene voor hem blijkbare 
wijze door den rechthebbende is verboden, loopt, rijdt of vee 
laat loopen, wordt gestraft met geldboete van ten hoogste 
vijftien gulden. 

UI 
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457 . 
EI" stond in G.O.: . .. »eenigen 

onafgemaaiden hooi~ronu of 
op eenigen grond die bezaaid, 
bepoot of met bloemen of 
jong plantsoen beplant is .. . " ; 
en de woorden: of gedurende 
de maallden. jJj ei tot en met 
Oc/obe,' op emig we;- of IlOoi
lalld, ontbraken. 
(Gewijzigd door aanneming 

van amend.-de ros v. S.; 
dl. 111 bI. 344.) 

458. Dit art. luidde in G.O. : 
»Hij elie wederrechtelijk 
loopt of rijdt over eeus an
ders grond waarvan de loe
gang op eene voor hem blijk
bare wijze door oen recht
hebbende is verboden, wordt 
gestraft met eene bocte van 
teu hoogste vijftien gulden". 
(Amend.-e. v. Rapp., door de 

Reg. overgenomen; Jl. Hl 
bI. 31>5.) 

38 
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TITEL xd. 
Ambtsoverlredillgen. 

585. De ambtenaar of deskundige die medewerkt tot het opmaken 
van stukken waarin andere dan de wettelijke benamingen van maten 
en gewigten worden gebezigd, wordt gestraft met geldboete van 
hoogstens tien gulden, 

586. De ambtenaar, bevoegd tot de uitgifte van afschriften of 
uittreksels van vonnissen, die zoodanig afschrift of uittreksel uit
geeft alvorens het vonnis behoorlijk is onderteekend , wordt gestraft 
met geldboete van lwogstms vijftig gulden. 

587. Het hoofd van een gesticht, best~md tot opsluiting van 
veroordeelden, voorloopig aangehoudenen of gegijzelden, of van een 
rijksop'.'oedingsgesticht die iem:wd in het gesticht opneemt of houdt, 
zonder zich het bevel van de bevoegde magt of de regterlijke uit
spraak te doen vertoomm, wordt gestraft met geldboete van hoogstens 

honderd gulden, 

588. De leden van het dagelijksch bestuur del' gemeente die 
nalaten, binnen den bij de wet bepaalden tijd, aan het bevoegd 
gezag kennis te geven van de inbewaringstelling van een krank
zinnige, worden gestraft met geldboete van hoogstens vijf-en-zeventig 
gulden, 

589. De ambtenaar van den burgerlijken stand die nalaat vóór 
de voltrekking van een huwelijk zich de bewijsstukken of ver
klaringen te laten geven die de burgerlijke wet vordert, wordt ge
straft met geldboete van hoogstens drie honderd gulden, 

590. De ambtenaar van den burgerlijken stand die in strijd 
handelt met eenig voorschrift der titels van het burgerlijlr wetboek van 
de alrtm van den burgerlijken ,tand en van het hl/welijk. wordt flestraft 

met geldboete van ltOogstens honderd gulden, 

591. De ambtenaar van den burgerlijken stand die nalaat vóór 
de voltrekking van een huwelijk zich de bewijsstukken te doen 
overleggen waal'van de wet de overlegging vordet,t om de voldoening 
aan eenige openbare dienst te waarborgen, wordt gestraft met geld
boete van hoogstens honderd vijftig gulden, 

592. De ambtenaar van den bUl'gerlijken stand die verlof vel'
leent tot het begraven van een lijk, zonder zich te hebben doen 
overleggen de dool' de wet gevorderde verklaring van een genees
kunstoefenaar of het bewijs del' toestemming van het bevoegd gezag, 
wordt gestraft met hechtenis van hoogstens twee maanden of geld
boete van hoogstens drie honderd gulden. 

WIJZIGINGEN O. R. O. 

TITEL VIII. 

Vervallen. 

518. 

teIL hoogste 

519. 

Im hoogste 

I V,,,,,,,,,. 

520. 

teil lwogste 
521. 

i{er bttrgerli,ilre wet omt"e1/t de 
registers of de akten 1'011 den 
burgerlijken stand of omt,'ent de 
formalitritel' VOOr of de voll>'ek· 
ki1lg van een llUwelV'k. wordt 
gestraft met geldboete VfJ/IL ttm 
lwogste 

Vervallen. 
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TITEL VIII. 
.LImbtsovertredi1lge1l. 

462. De ambtenaar, bevoegd tot de uitgifte van afschriften 
of uittreksels van vonnissen, die zoodanig afschrift of uittrek
sel uitgeeft alvorens het vonnis behoorlijk is onclerteekend, 
wordt gestraft met geldboete van ten hoogste vijftig gulden. 

463. De ambtenaar die zonder verlof van het bevoegd ge
zag afschrift maakt of uittreksel neemt van geheime regee
ringsbescbeiden of die openbaarmaakt , wordt gestraft met 
hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van 
ten hoogste driehonderd gulden. 

464. Het hoofd van een gesticht, bestemd tot opsluiting 
van veroordeelden, voorloopig aangehoudenen of .gegijzelden, 
of van een rijksopvoedingsgesticht of krankzinnigengesticht, 
die iemand in het gesticht opneemt of houdt, zonder zich het 
bevel van de bevoegde macht of de recbterlijke uitspraak te 
hebben laten vertoonen, of die nalaat van deze opneming en 
van het bevel of de uitspraak op grond waarvan zij geschiedt, 
in zijne registers de vereischte inschrij ving te doen, wordt ge
straft met hechtenis van ten hoogste eene maand of geldboete 
van ten hoogste honderd vijftig gulden. 

465. De ambtenaar van den burgerlijken stand die nalaat 
vóór de voltrekking van een huwelijk zich de bewijsstukken of 
verklaringen te laten geven die de burgerlijke wet vordert, 
wordt gestraft met geldboete van ten hoogste driebonderd gulden. 

466. De ambtenaar van den burgerlijken stand die in strijd 
handelt met eenig voorschrift der burgerlijke wet omtrent de 
registers of de akten van den burgerlijken stand of omtrent 
de formaliteiten vóór of de voltrekking van een huwelijk, wordt 
gestraft met geldboete van ten hoogste honderd gulden. 

À~'WIJKIl\GEl\ G. O. 587 
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459. 

460. 

[Zie art. 486 , 1°. van llct 
O. StO.] 

461. 

[Zie ook arf. 427. 10• van het 
O. Stc.] 

462. 

463. 
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593, De ambtenaal' van den bUl'gel"lijken stand die nalaat eene 
akte in de registel's in te schl'ijyen of eene akte op een los blad 
schl'ijft, wordt gestraft met geldboete van IlOogsten. dl'ie honderd 
gulden, 

594, Met geldboete van hoogstens honderd gulden wordt gestraft: 
1°, de ambtenaal' van den burgel'lijken stand die nalaat aan 

het bevoegd gezag de opgaven te doen die eenig wettelijk 
voorschl'ift van hem vordert; 

2°, de ambtenaar die nalaat aan den ambtenaar van den burger
lijken stand de opgaven te doen die eenig wettelijk VOOI'
schrift van hem vordert, 

595. De b",waardel' der hypotheken die eenig voorschrift ovel'
treedt, hem gegeven bij de laatste afdeeling van den twintigsten 
titel van het tweede boek van het burgerlijk wetboek of bij een 
algemeenen maatregel van inwendig bestuur die hetzij uit die af
deeling, hetzij uit den eersten of den laatsten titel van het tweede 
boek vlln het wetboek van koophandel, hetzij uit den derden of den 
vierden titel van het tweede boek van het wetboek van burgerlijke 
regtsvordering voortvloeit, wordt gestraft met geldboete van hoogstens 
honderd gulden, 

596. De gl'iffiel' bij een regterlijk kollegie of kantongeregt die 
niet voldoet aan zijne wettelijke verplichting betreO'ende het aan
teek enen of omschrijven van de aan hem verschuldigde belooning, 
zegel- en registratieregten, wordt gestraft met geldboete van hoogstens 
vijftig gulden, 

597, Met geldboete van hoogstens tien gulden wordt gestraft de 
notaris die in strijd handelt met een voorschrift der wet tot regeling 
van het notarisambt betreffende: 

1°. den vorm der akte. wanneer de authenticiteit der akte niet 
afhankelijk is van de inachtneming van dit voorschrift; 

20. de volmagten waaruit de verschijnende personen hunne be
voegdheid ontleenen; 

3°, de vermelding in de akten, bestemd om in de openbare 
registers te worden ingeschreven. overgeschreven of aange
teekend , van de gemeente, de sectie en het nummer waar
onder elk perceel in de schrifturen van het kadastel' bekend is ; 

40. het vool-ûen van de door hem uit te geven akten, grossen, 
afschriften, uittreksels en aangehechte stukken van zijn bij 
de wet vastgesteld zegel. 

598, Met geldboete van hoogstens vijftig gulden wordt gestraft 
de notaris die niet, binnen den bij de wet tot regeling van het 
notarisambt gestelden tel'mijn, voldoet aan zijne vel'pligting: 

1°, tot nederlegging van zijne handteekening en paraaph tel' 
plaatse in die wet aangewezen; 

20. tot jaarlijksche inlevering van een dubbel van zijn reper
torium of van de daarvoor volgens de wet in de plaats tre
dende verklaring aan de bevoegde magt. 

599. Met geldboete van hoogstens honderd gulden WOI't.it gestraft: 
1°, de notaris, overeenkomstig de wet aangewezen tel' ver-

WIJZJGJNGEN 0, R, 0, 

522, 

ten hoogste 

523. lp" Iloogfte 

Vervallen 
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467. De ambtenaar van den burgerlijk en stand die nalaat 464. 
eene akte in de registers in te schrijven of eene akte op een 
los blad schrijft, wordt gestraft met geldboete van ten hoogste 
driehonderd gulden. 

468. Met geldboete van ten boogste honderd gulden wordt 465. 
gestraft : 

1°. de ambtenaar van den burgerlijk en stand die nalaat 
aan het bevoegd gezag de opgaven te doen die eenig 
wettelijk voorschrift van hem vordert; 

2°. de ambtenaar die nalaat aan den ambtenaar van den 
burgerlijken stand de opgaven te doen die eenig wette
lijk voorschrift van hem vordert. 
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van ging van een ovel'leden, vel'plaatsten, ontslagen of af
gezetten notal'is, die niet binnen den bij de wet gestelden 
tet'mijn voldoet aan zijne verpligting tot inlevering van een 
dubbel van den staat del' dool' hem ovet'genomen minuten, 
l'egistel's en repertol'ia aan de bevoegde magt of aan den 
bij de wet aangewezen persoon ; 

2°. de notaris, overeenkomstig de wet aangewezen tel' vervanging 
van een overleden, verplaatsten, ontslagen of afgezetten notaris, 
die de ovel'genomen minuten, I'egisters en repertoria niet 
binnen den bij de wet gestelden termijn aan den nieuw 
benoemden notaris ovel'handigt of, zoo de opengevallen plaats 
onvervuld blijft, niet, inzoovel' de wet dit eischt, ovel'brengt 
in de dool' haal' aangewezen algemeene bewaarplaats; 

3". de nieuw benoemde notaris die de dOOI' hem ovel'genomen 
minuten, registers en I'epel'toria niet, inzoovel' de wet dit 
eischt, overbl'engt in de dool' haal' aangewezen algemeene 
bewaarplaats; 

. 1°, de notaris die in strijd handelt met een voorschrift del' wet 
tot regeling van het notarisambt betreffende de afgifte van 
grossen, afschriften of uittreksels van akten, 

600. De essayeur van gouden en zilveren werken van wien, na 
volgens de wet ingesteld onderzoek, blijkt dat op zijne vel'klaring 
een keurmerk van een te hoog gehalte op een goud- of zilvel'wel'k 
is gesteld, wordt gestraft met geldboete van hoogstens honderd gulden. 

Indien de schuldige binnen de laatste twee jaren wegens deze 
overtreding is vel'oordeeld, wordt de geldboete vel'dubbeld. 

601. De ambtenaar belast met de monstering van schepelingen 
die bij eene monstel'ing voor de buitenlandsche zeevaart, ten zijnen 
ovel'staan gedaan, nalaat zich dool' hen die zich tel' aanmonstering 
aanmelden, te doen overleggen de bewijsstukken waarvan de wet 
de overlegging vordert om de voldoening aan eenige openbare dienst 
te waal'borgen, wordt gestraft met geldboete van hoogstens honderd ) 
vijftig gulden. 

TI'1.'EL XIII. 

Scheepvaartoverü·edingen. 

602, Overtl'eding 'van de wet betrekkelijk de afgifte van zeebrieven 
en vergunningen tot het voeren del' nederlandsche vlag wordt ge
stl'aft met geldbo~te van hoogstens duizend gulden. 

603, De schipper van een nederlandsch schip die een schepeling 
in dienst neemt zonder zich dool' hem te doen overleggen de bewijs
stukken waarvan de wet de overlegging vordert om de voldoening 
aan eenige openbare dienst te waarborgen, wordt gestraft met 
geldboete vau hoogstens honderd vijftig gulden. 

WIJZIGINGEN O. R. O. 

Vervallen . 

TITEL IX. 

Vervallen. 
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TITEL IX. 

Sclteepvaartovertredingen. 

UWIJKINGEN G. O. 591 
EN VAN WETBOEK 1881. 

'l'ijdcns de beraadslagingen 
werd door de Reg. de inlas· 
sching voorgesteld van het 
volgende artikel: 

465a. De schipper van een 
Ne(lerlandsch schip, die verbor· 
gen gebreken van zijn schip, 
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604, Dc schippel' van een nedcl'lantlsch schip die vel'tl'ckt alvol'ens 
de monstclTol is opgemaakt en geteekend, wordt gest.-aft met geld
boete van Iwog"t"l8 honderd gulden . 

605, De schipper ,Iie niet alle dooI' of krachtens wettelijke be
palingen gevol'del'rle scheepspapiel'en, boeken of bescheiden aan bool'd 
heeft, wordt gestl'aft met geldboete van IwogstrnlJ hondCl'd gulden, 

606, Met geldboete van h.oog8tP1l8 drie honderd gulden wordt 
gestraft : 

1°, de schipper van een nede.-landsch vaartuig die het bij de 
wet vereischte dagl'egistel' of sll'afl'egistel' niet houdt, of die 
het dag- of strafl'egister niet ovet'eenkomstig de wettelijke 
voorschriften houdt, of niet vertoont wanneel' en waar de 
wet dit ,ol'del't; 

2°, de schipper van een nederlandseh vaartuig die, bij gemis 
van st.-afregistel', nalaat den l'egtel' de bij de wet gevol'derde 
mededeelingen te doen, 

Indien de schuldige bit",e/! de Inatsle twee jaren IOPgen., ern dezer over

tredinge/! i~ vel'Oordeeld, kan, in plaats van de geldboete, hechtenis 
van hoog8/e1l8 twee maanden wOI'den opgelegd , 

607, Dil sch ipper die niet voldoet aan zijne wettelijke vCl'pligting 
betreffende de inschrijving en kennisgeving van gebool·ten of sterf
gevallen die gedurende eene zeel'eis plaats hebben, wordt gestmft 
met geldboete van hoogsle1l8 honderd gulden, 

608, De schippel' of schepeling die niet inachtneemt de wettelijke 
voorschriften vastgesteld tot vOOl'koming van aanvaring of aandrij
vi ng, wordt gestl'aft met geldboete van hoogste1l8 drie honderd gu lden, 

WIJZIGI NGEN O. R. O. 

524, 

ten hoogst~ 

525, 

ten hoog8/e 

526. tert hoogste 

Indien tiidens liPt plegen van 
de overtredin[l nog ,qeen twee 
jaren zijn verloopen, sedf'rt de 
schuldige wegens eenr dezer 
overtredingen onherroepe#jk is 

ten !tOogste 

527. per van een neder-
lontUcI. vaarluig die 

ten hoogste 

528. 

ten I/Oogstp 

529. De 8chipper van een 
ruderlantUc/i, vaartuig die na
laat aan vaart .. igen of opva
retUlell ill. nood zoodanige Itulp 
te verleerlCn als waartoe hU bij 
mag te i8, zonder ziin vaartuig, 
de opvarendm of ziel. zelven 
aan ondergang bloot te stelten, 
leordt gestraft met /LecIttertis 
van ten hoogste drie maanden 
of geldboete van ten koo,qste 
drie Iwndrrd gulden. 
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welk-. voor de gezondheid der 
opvarenden gevaarlijk ZijD, vóór 
den aanvang ceDer reis geheim 
houdt, wordt gestraft methech
tenis van ten hoogste zes maan
den of geldboete VRD ten hoogste 
driehonderd gulden. 

(Door de Tweede Kamer af
gestemd; dl. III bI. 352.) 

469. De schipper van een N ederlandsch schip die vertrekt 466. 
alvorens de monsterrol is opgemaakt en geteekend, wordt ge-
straft met geldboete van ten hoogste honderd gulden. 

470. De schipper die niet alle door of krachtens wettelijke 467. 
bepalingen gevorderde scheepspapieren, boeken of bescheiden 
aan boord heeft, wordt gestraft met geldboete van ten hoogste 
honderd gulden. 

471. Met geldboete van ten hoogste driehonderd gulden 468. 
wordt gestraft: 

1°. de schipper van een N ederlandsch vaartuig die het bij 
de wet vereischte dagregister of strafregister niet over
eenkomstig de wettelijke voorschriften houdt of niet ver
toont wanneer en waar de wet dit vordert; 

2°. de schipper van een Nederlandsch vaartuig die, bij 
gemis van strafregister, nalaat den rechter de bij de 
wet gevorderde mededeelingen te doen. 

Indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen twee 
jaren zij n verloopen, sedert eene vroegere veroordeeling van Zie bij het 2e lid vau arl. 113. 
den schuldige wegens eene dezer overtredingen onherroepe-
lijk is geworden, kan, in plaats van de geldboete, hechtenis 
van ten hoogste twee maanden worden opgelegd. 

472. De schipper van een ~ederlandsch vaartuig die niet 469. 
voldoet aan zijne wettelijke verplichting betreffende de in
schrijving en kennisgeving van geboorten of sterfgevallen die 
gedurende eene zeereis plaats hebben, wordt gestraft met geld-
boete van ten hoogste honderd gulden. 

473. De schipper of schepeling die niet in acht neemt de 470. 
wettelijke voorschriften vastgesteld tot voorkoming van aan-
varing of aandrij ving, wordt gestraft met geldboete van ten 
hoogste driehonderd gulden. 

474. De schipper van een Nederlandsch vaartuig die nalaat 471. 
aan vaartuigen, schippers of opvarenden in nood zoodanige 
hulp te verleenen als waartoe hij bij machte is zonder zijn 
vaartuig, de opvarenden of zich zelven aan ondergang bloot [Zie art. 477 van het O. Sto.] 
te stellen, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie 
maanden of geldboete van ten hoogste driehonderd gulden. 
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609. De schipper uit zee in eene haven van het rijk in Europa 
binnenvallende die, brieven aan boord hebbende met welker over
brenging hij of eenig ander tot de bemanning van zijn schip be
hoorend persoon is belast of van welker aanwezen aan boord hij 
kennis draagt, nalaat hetzij die overeenkomstig de voorschriften 
der wet te doen afgeven, hetzij de daaromtrent door de wet ge
vorderde opgaven te doen, wordt gestraft met geldboete van hoogstens 
honderd gulden. 

Indien de schuldige binnen de laatste twee jaren wegens deze 
overtreding is veroordeeld, kan geldboete van hoogstens drie hondel'd 
gulden worden opgelegd. 

610. Een tot het loodsen niet geregtigd persoon, niet behoorende 
tot de bemanning, in nederlandsche wateren of zeegaten op oenig 
schip als loods handelende, wordt, indien vóórgaats op de daal'\'oor 
aangewezen posten, in het zeegat of op de rivierPIl en binnenwateren, 
een bevoegd loods te bekomen was, gestraft met hechtenis van 
hoogstens ééne maand of geldboete van hoogstens honderd vijftig 
gulden. 

WIJZIGINGEN O. R. O. 

Vervallen. 

SLOTBEPALING. ALGEJfEENE SLOTBEPALING. 

611. In de gevallen waal'in volgens dit boek de straf wordt 
verhoogd wegens herhaling, is die verhooging ook van toepassing, 
wanneer het regt tot vervolging van de vI'oeger gepleegde overtre
ding is vervallen volgens artikel 84 van dit wetboek. 

(Zie art. 83 O. R. O. en 74 
van het Wetboek.) 

530. Het in werking tredelI 
van dit wetboek wordt nader bij 
de wet geregeld. 

Lasten elI bevelen dat deze in 
!tet Staatsblad zat wo/·den ge· 
plaatst, en dat alle mittisteriële 
depttrtementen, auton/Piten, rol· 
legiën en ambtenaren, wien zulks 
aangaat, aan de naauwkeurige 
uitvoerig de ltand zullen !tOuden. 

Gegeven 

De Jfinister van Justitie, 
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Tekst van het Wetboek. 

ALGEMEENE SLOTBEP ALI~G. 

AFWIJKINGEN G. O. 595 
EN VAN WETBOEK 1881. 

475. Het in werking treden van dit wetboek wordt nader 472. 
bij de wet geregeld. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsólad zal worden 
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten, 
Collegiën en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw
kenrige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven te 's Gravenhage, den 3den Maart 1881. 

De Jl ini.Jter van Justitie, 
(.qet.) A. E. J. MODDEIUIAN. 

(get.) WIL L E M. 

Uitgegeven den vijfden Maart 1881. 
De Jlillister van Justitie , 

(get.) A. E. J. MODDERMAN. 
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I N VER GEL IJ JU N G MET Dl EDE RON T W E R PEN. 

EERSTE BOEK. 

'ritel I. Omvang van de weI'king del' strafwet. (In O. Stc . en in 

" 
" 
" 
" 
" 

" 

" 

O. R. 0 .: Heerschappij dpr strafwet.) . . ...... . .. . . . ...... . 

Il. Straffen. . . . . . . . . . . . . . .. . ..... . .. . .. .......... . .... . 

lIL Uitsluiting, \'ermindel'ing en verhooging del' stl·afbaarheid. 

TV. Poging. (In O. Stc. en O. R. 0. : Poging tot misdrijf.) .... . 

V. Deelneming aan strafbare feiten . .. .... ........ . .... .. . 

VI. Samenloop van strafbare feiten. . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . 

VII. Indiening en intrekking del' klachte bij misdrijven alleen op 

blz. 370. 

" 
381. 

" 
393. 

" 
395. 

" 
397 . 

" 
399. 

klachte vel·volgbaar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 403. 

VIII. Vel'val van het recht tot strafvol'dering en ván de straf. 

(In O. StC.: Verval der .ttrafvordering en der straf.).. . . . . . .. " 403. 

IX. Beteekenis van sommige in het wetboek l'oOt'komende uit-

drukkingen, , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 407, 

Slotbepaling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 409. 

Titel 

" 
" 

TWEEDE BOEK. 

MISDRIJV"EN . 

l, Misdl'Ïjven tegen dc veiligheid van den staat.. . . . . . . . . .. blz. 411 

H, Misdrijven tegen de koninklijke waardigheid. . . . . . . . . . . .. " 415. 

lIl. Misdrijven tegen hoofden en vertegenwoordigers van bevriende 

staten ............ . ...... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 417. 
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Titel IV. Misdl'ijven betreITende de uitoefening van staatsplichten en 

" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 

" 
" 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 

staatsl·echten. ([tt O. Sto. en O. R. 0 .: ... . van atantkutldige 

pligten en regten.) . ............. . ................... . . blz. 419, 

V. Misdrijven tegen de openbare ol'de.. . ... , ........ , .... . " 
421. 

VI. Tweegevecht .............. . " 
431. 

VII. Misdrijven waard OOI' de algemeene veiligheid van personen 

of goedel'en wOl'dt in gevaar gebracht ................. . " 
433. 

VIII. Misdrijven tegen het openbaal' gezag ................. , .. " 
443. 

IX. Meineed ....... . ... . ................................ " 
455. 

X. Muntmisdrijven . .. . ... . .. . ............... , ........ . 457. 

XI. Valschheid iu zegels en merken ...... . ................ . " 
459. 

XII. Valschheid in geschriften ................. . " 
461. 

XIII. Misdl'jjven tegen den bUl'gerlijken staat .... ... , ... . .. .. . " 
467. 

XIV. Misdrijven tegen de zeden. . . . . . . . . . . . . . . . . .... ..... . " 
467. 

XV. Verlating van hulpbehoevenden .... ' ... , . . . . .. . ... . , .. . " 
473. 

XVI. Beleediging ............... . ......................... . " 
475. 

XVII. Schending van geheimen. (In O. Sto. en O. R. 0.: Openbaring 

van gel.eimen.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 4 'j' 9 . 

X \'IU. Misdrijven tegen de persoonlijke vl'ijheid . .............. . 

XIX. Misdrijven tegen het leven gericht . ................... . 

XX. Mishandeling ....................................... . 

XXI. Veroorzaken van den dood ofvan lichamelijk letsel dool' schuld. 

(In O. Sto. en O. R. 0.: Onwillig veroorzaken vat. den dood of 

van ligc1,a7llelijk letsel.). . . . . . . . . . . . . .. . . .............. . 

XXII. Diefstal en stroopel'ij ................................ . 

XXlll. Afpersing en afdl·eiging. (bt O. Sto. en O. R. 0.: Afpersing 

en afzettel-ij.) . ....... .................. . .... .. ....... . 

XXIV. Verduistel'ing .................................. , .•. .. 

XXV. Bedrog ............................................ . 

XXVI. Benadeeling van schuldeischel's of rechthebbenden. . . . .. . 

XXVII. Vel'l1ieling of beschadiging van goederen . . ............. . 

XXYllI. 

XXIX. 

XXX. 

XXXI. 

(In O. Sto. en O. R. 0.: Titel XXVIII. Inbreukm op I,et regt 

van toeëigening. en Titel XXIX. Inbrl'Uken op I,et regt van 

Schl';jvers en kunstenaars. Zie blz. 514.) 

(ln O. Ste. m O. R.O.: 'fit. xxx.) A mbtsmisd I·ijven ..... 

( " " " 
XXXI.) Scheepvaartmisdrijven 

( " " " 
XXXII.) Begunstiging ... ..... 

( " " " " " 
XXXlIl.) Bepalingen over het·· 

haling van misch'ijf aan verschi11ende titels gemeen ....... 

" 
" 
" 

" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 

" 

481. 

485. 

489. 

493. 

493. 

497. 

499. 

501. 

507. 

513. 

515. 

531. 

541. 

1)45. 
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Titel 

" 

" 

" 

" 
" 

" 
" 

INDEELING VAN HET WETBOEK. 

DER D E BOE K. 

OVERTREDINGEN. 

(In O. Sta. Tit. 1. Overtredingen betl·pjJènde de veiligheid 

en verdediging van dell staat. Zie blz. 546.) 

I. (lil O. Sta.: Il.) Overtredingen betreITende de algemeene veilig-

heid van personen en goederen... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. blz. H9. 

11. (In O. Sta.: IIl.) Overtredingen betreffende de openbal'e orde. " 561. 

111. (ll. O. Sta.: Iv.)OvertJ'edingen betreffende het openbaar gezag. " 571. 

(In O. Sta.: Tit. TT. Overtredingen betreffende ltet openhaal' 

vertrouwen. Zie blz. 572.) 

IV. (In O. Sta.: Vl.) Overtl'edingen betreffende den bUJ'gerlijken 

staat....... ....................................... " 575. 

V. (In O. Sta. : VII.) Overtreding (In O. Sta . • O. R. O. I'1/. G. 0.: 

Overtredingen) betreffende hulpbehoevenden ...... . ... .... . 
" 

575. 

(In O. Sta: Tit VIII. Overl/'edillgen belrejJ'ende krankzin-

nigell. Zie blz. 576.) 

VI. (In O. Stc.: IX.) Overtredingen betreffende de zeden ..... . " 579. 

VII. (In O. Stc.: x.) Overtredingen betl'effende de veldpolitie .. . 
" 

583. 

(In O. Stc.: Tit. XI. OVC1'ü'edi"gen belreffmde de jagt e1I 

visscheri,i. Zie blz. 584.) 

VIII. (lil O. Stc.: XII.) AmbtsovertJ·edingen. . .. ....... ....... " 587. 

IX. (In O. Stc.: XlII.) Scheepvaartovertl'edingen ............. . 
" 

591. 

Algemeene slotbepaling. (Til. O. Stc.: Slotbepalillg.).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595. 
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Lijst der overeenstemmende artikelen 
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ARTIKELEN 

van het 

Wetboek. 

BOEK 1. 

TIT. 1. 1 
2 
3 

4, 7 
5 
6 
7 

8 
TIT. Il. 9 

10 
11 
12 
13 

14 

15 
16 
17 
18 
19 
20 

met aanwijzing der plaats, waar ze in dit werk 

behandeld zijn. 

Gewijzigd Oorspron- Ontwerp 
DEEL Ontwerp kelijk der 

der Regeerings- Staats- en 
Regeering. Ontwerp. commissie. 
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G. O. O. R. O. O. Sto. 
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7 4 , 40. 50. 4, 40. 50. 128, 146 
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10 10 10 207 
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18 24 24 298 
19 25, 26 25, 26 308 
20 27 27 312 
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22 22 29 29, 30 314 

30 31 317 

23 23 31 32 319 

24 24 3.'2 33 330 

25 25 33 34 335 

26 26 34 3;' 336 

27 27 35 36 !J37 

28 28 36 37 346 

29 29 37 38 351 

30 30 38 39 351 

31 31 39 40 353 

32 32 40,41, 42 41, 42, 43 354 
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34 34 44 45 357 

35 35 45 46 361 

36 36 46 47 363 
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38 38 48 49 383 
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46 46 430 
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50 50 60 61 445 

51 51 61 62 450 

52 52 452 

53 53 62 63 452 

54 54 63 64 452 

T IT. VI. 55 55 64 65 477 

56 ;)6 65 66 479 
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571 57 66 67 1 481 
58 58 67 68 483 
59 59 68 69 485 

60, 62 60, 62, 3elid 69 70 486 , 490 

61 61 70 71 4S8 

63 63 72 72 492 

62 62 71, 6ge 73, 70e 490 

63 63 72 72 492 

TIT. VII. 64 64 73 74 494 

65 65 74 75 497 

66 66 78 . 79 497 

67 67 75 76 500 

TIT. VIII. 68 68 76 77 502 

69 69 77 78 508 

66 66 78 79 497 

70 70 79 80 510 

71 71 80 81 5U 

72 72 81 82 515 

73 73 82 83 516 

74 74 83 84, 611 518 
75 75 84 85 520 
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77 77 86 87 524 
TTT. IX. 78 78 87 88 527 

79 79 88 89 528 

80 80 529 
81 81 529 
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96 97 540 
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90 90 544 
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Wetboek. G. O. O. R. O. O. Stc. DI>EL EN BL. 

BOEK Il. 
TIT. 1. 92 92 99 100 II 12 

93 93 100 101 14 
94 94 101 102 14 
95 95 102 103 15 
96 96 103 104 17 
97 97 104 105 18 
98 98 105, 106 106, 107 19 

99 g9 107 108 21 

100 100 108, 114 109, 115 22 

101 101 109 110 24 

102 102 110 111 26 

103 103 111 112 29 

104,1°. 104, 10. 112, 10. 20. 113 30 

104,20 . 104, fJ O• 224b 223b 30 

105 105 113 114 31 

100,2°. 100, 20. 114 115 22 

106 106 115 116 32 

107 107 116 117 34 

TIT. Il. 108 108 117 118 35 

109 109 118 119 36 

110 110 119 120 36 

111 111 120 121 38 

112 112 121 122 38 

113 113 122 123 40 

114 114 123 124 46 

TU'. lIl. 115 115 124 125 49 

116 116 125 126 49 

117 117 126 127 49 

118 118 127 128 50 

119 119 128 129 51 

120 120 129 130 53 
TIT. IV. 121 121 130 131 55 T 

122 122 131 132 55 

123 123 132 133 55 
124 124 133 134 55 
125 125 134 135 58 
126 126 135 136 60 
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127 127 136 137 II 61 
128 128 138 139 62 
129 129 137 138 63 
128 128 138 139 62 
130 130 139 140 64 

~I.'IT. v. 131 131 140 141 66 
132 132 141 142 70 
133 133 142 143 71 

134 134 143 144 72 
145 l -t43 

135 135 144 146 II 73 
136 136 145 147 74 
137 137 146 148 78 
138 138 147 149 79 

139 139 148 150 79 

140 140 149 151 88 

432, 433 429, 430 150, 151 152, 153 III 204 

152 154 230 

434 431 153 155 205 

141 141 154 156 II 89 

142 142 487 531 93 

143 143 155 157 94 

144 144 156 158 94 

145 145 157 159 95 

146 146 158 160 95 

147 147 159 161 96 

148 148 160 162 97 

149 149 16 I, 380, 30• 163,386, 3°. 97, III 36 

150 150 162 164 II 97 

151 151 163 165 98 
164 166 98 
165 167 571 

TIT. VI. 152, 153 152, 153 166 168 105 
167 169 105 

154 154 168 170 109 
155 L55 169 171 111 

156 156 170 172 114 
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Wetboek. G. O. O. R. O. O. Stc. DEEL EN BL. 

TIT. vu. 157 157 171 173 Il 116 
158 158 172 174 134 
159 159 173 175 139 
160 160 174 176 139 
161 161 175 177 141 
162 162 176 178 142 
163 163 142 
164 164 177 179 143 
176 176 177, 3e lid 179, 3e lid 164 
165 165 178 180 144 
176 176 178, 3e lid 180, 3e lid 164 
170 170 179 181 151 
171 171 180 182 151 
168 168 181 183 149 
169 169 182 184 149 
166 166 183 185 146 
167 167 184 186 146 
172 172 185 187 155 
173 173 186 188 155 
174 174 187, 189 189, 191 157 
175 175 188 190 157 
174 174 189 191 157 
176 176 177, 178, 179,180, 

[3elid,190 [3elid,192 164 

TIT. VUl. 177 177 191 193 165 
178 178 192 194 165 
179 179 193 195 167 
180 180 194 196 169 
181 181 195 197 171 
182 182 196 198 171 

197 199 174 
183 183 198 200 175 
184 184 199, 206 201, 210 175 

202 181 
200 203 176 

185 185 201 204 184 
186 186 202 205 185 
187 187 203 206 185 

204 207 182 
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208 
188 188 205 209 II 188 
184 184 206 210 175 

207 211 176 
189 189 208, 210 212, 214 189 
190 190 g09 213 194 
189 189 210 214 189 
191 191 211 215 195 
192 192 212 216 196 

213 217 197 
193 193 214 218 200 
194 194 215 219 201 
195 195 216 220 202 
196 196 217 221 203 
197 197 218 222 205 
198 198 219, 376 223, 382 206 
199 199 220 224 207 
200 200 221 225 210 
201 201 222 226 211 
202 202 223 227 212 
203 203 224a 228a 213 
104,20, 104, 2°. 224b 228b 30 
204 204 225 229 213 
205 205 226 230 217 
206 206 227 231 219 

232 
233 
234 

TIT. IX. 207 207 228 235 220 

229 236 225 
TIT. x. 208 208 230 237 232 

209 209 231 238 232 
210 210 232 239 232 
211 211 283 240 232 
213 213 234 241 241 
212 212 235 242 240 
213 213 234 241 241 
214 214 236 243 241 
216 215 237 244 242 
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Wetboek. G. O. O. R. O. O. Ste. 
I 

DEEL EN BL. 

'rIT. XI. 216 I 216 238 245 III 243 

217 217 239 246 245 

218 218 240 247 2,*6 

219 219 241 248 248 

220 220 242 249 249 

221 221 250 

222 222 243 250 250 

223 223 M4 25 1 251 

224 224 245 252 252 

225 225 246 253 252 

226 226 247 254 262 

227 227 .'348 255 264 

228 228 249 256 266 

229 229 250 257 267 

230 230 251 258 268 

231 231 252 259 269 

232 232 253 260 270 

233 233 254 261 270 

234 234 255 262 271 

235 235 256 263 271 

TI'f . XliI. 236 236 257 264 272 

237 238 258 265 273 

259 275 

238 . 238 277 

TIT. XIV . 239 239 260 266 279 

240 240 261 267 281 

241 241 282 

242 242 262 268 305 

243,244,245 243, 244, 245 263 269 307 

246 246 264 270 316 

247 247 265 271 317 

248 248 266 272 318 

249 249 267 273 319 

250 250 268 274 332 

251 25 1 269 275 350 

252 252 270 276, 574 352 

253 253 271 277 365 

254 254 272 278 366 

456 453 512 279 III 332 
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O. R. O. O. stc. DI>EL EN BL. 

---- --
TIT. XV. 255 \ 255 

\ 
273 280 U 381 

256 256 274 281 382 

257 257 275 282 384 

258 258 276 283a 385 

259 259 277 283b 385 

450 448 507 284 UI 2110 

260 260 278 285 U 386 

TIT. X VI. 261 261 279, 280 286, 287 389 

262 262 281 288 395 

263 263 282 289 395 

264 264 283 290 3115 

265 265 284 ~91 396 

266 266 285 292 412 

267 267 286 293 417 

268 268 287 294 417 

269 269 288 295 418 

270 270 289 296 418 

271 271 290 297 422 

TIT. XVII. 272 272 291 298 424 

273 273 292, 293 299, 300 424 

TIT. XViII. 274 274 294 ROl 427 

275 275 295 302 427 

276 276 296 303 428 

277 277 297 304 438 

278 278 298 305 430 

279 279 299 306 431 

280 280 302 308 435 

281 281 300 307 436 

447 301 482 UI 287 

280 280 302 308 U 435 

303 309 432 

282 282 304 310, 311 4311 

305 312 439 

283 283 306 313 441 

284 284 307 314 442 

285 285 308 315 446 

286 286 309 316 447 

TIT. XIX. 287 287 310 317 450 

311 318 450 
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Wetboek. 
/ 

G. O. O. R. O. O. Stc. DEEL EN BL. 

288 / 288 312 319 II 457 
389 289 313 320 460 
290 290 314 321 461 
291 291 315 322 461 
292 292 316 323 462 
293 293 317 324 463 
294 294 318 325 464 
295 295 319 326 466 
296 296 320 327 466 
297 297 3.'31 328 466 
298 298 322 329 467 
299 299 323 330 471 

1'11'. xx. 300 300 324 331 472 
301 301 325 332 472 
302 302 326 333 472 
303 303 327 334 472 
304 304 328, 329 335, 336 478 

330 337 479 
305 305 331 338 480 
306 306 382 339 481 

l'IT. XXI. 307 307 333 340 483 
308 308 334 341 483 
309 309 335 342 485 

TIT. XXII. 310 310 336 343 .),86 
311 311 337, 338 344 , 345 498 
312 312 339 346 505 
313 313 340 347 507 
314 314 341 348 508 
315 315 342 508 
316 316 343 349 520 

TIT. XXIII. 317 317 344 350 529 
318 318 345 351 532 
319 319 346 352 534 
320 320 347 353 534 

TIT. XXIV. 321 321 348 354 536 
322 322 349 355 5,),1 
323 323 350 356 543 

351 357 537 
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325 325 353 359 1I 545 

TIT. xxv. 326 326 354 360 546 

327 327 355 361 555 

328 328 356 362 556 

357 363 546 

329 329 358 364 558 

330 330 359 365 561 

331 331 570 

332 332 570 

339 338 360 366 589 

361 367 546 

333 333 362 3,68 571 

334 334 363 369 572 

335 335 364 370 574 

336 575 

337 336 365 371 577 

338 337 366 372 589 

339 338 360 366 589 

TI1'. XXVI. 340 339 367 373,1°.-4°. m 2 

441 438 495 373,50.375,4°. 5, 266 

341 340 368 374 9 

342 341 369 375,10.-3°. 12 

441 438 495, 2°. 375,4°.373,5°. 5 , 266 

343 342 370 376 12 

344 343 371 377 16 

345 344 372 378 18 

346 345 373 379 21 

442 439 374 380 268 

347 346 375 381 22 

198 198 376 382 1I 206 

348 347 377 383 III 24 
349 348 378 384 24 

349bis 387, 1°. 393, 1°. 25 
349tel' 388 394 25 
349quatel' 387, 2°. 393, 2°. 25 

TIT. XXVII. 350 349 379 385 36 
380 386 36 

149 149 380, 3°. 386, 3°. 1I 97 TIl 36 
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---

381 387 III 36 

351 350 382 388 39 

351bis 40 

352 351 383 389 42 

353 352 384 390 42 

354 353 385 391 43 

386 392 45 

349bis 387, 1°. 393, 1°. 25 

349quatm' 387, 2°. 393, 2°. 25 

349te7' 388 394 25 

TIT . XXVIII. 355 354 389 395 49 

356 355 396 49 

390 397 55 

391 398 55 

392 399 55 

357 356 393 400 57 

358 357 394 401 58 

395 402 59 

396 403 60 

359 358 397 404 61 

360 61 T 

361 359 398 405 61 

399 406 65 

400 407 66 

401 408 66 

402 409 66 

403 410 66 

362 360 404 411 67 

363 361 405 412 68 

364 362 406 413 69 

365 363 407 414 70 

366 364 408 415 71 

409 416 73 

410 417 73 

411 418 73 

412 419 75 

413 420 75 

414 421 75 

415 422 75 
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416 423 III 75 

367 365 417 424 77 

418 425 50 

368 366 419 426 79 

369, 464 367, 461 420 427 80 

370 368 421 428 81 

371 369 422 429 87 

372 370 423 430 88 

373 371 424 431 88 

374 372 425 432 90 

375 373 426 433 91 

427 434 92 

376 374 428 , 431 435, 438 !J3 

377 375 429 436 94 

378 376 430 437 95 

376 374 431 438 93 

379 377 432 439 95 
440 

378 433 441 96 

380 379 434 442 98 

TI'l.'. XXIX . 381 380 435 443 100 

382 381 436 444 101 

383 382 437 445 102 

384 383 438 446 102 

385 384 439 447 102 

386 385 440 448 103 

387 386 441 449 103 

388 387 442 450 104 

389 388 443 451 104 

390 389 444 452 106 

391 390 445 453 119 

392 391 446 454 128 

393 392 447 455 129 

394 393 448 456 130 

394bis 394 449 457 131 

395 395 450 458 140 

396 396 451 459 142 

397 397 452 460 143 

398 398 453 461 143 
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399 399 454 462 III 144 
400 400 455 463 145 
401 401 456 464 146 
402 402 457 465 146 
403 403 458 466 147 
404 404 459 467 149 
405 405 460 468 151 
406 406 461 469 152 
407 407 462 470 153 
408 408 463 471 154 
409 409 464 472 154 
410 410 465 473 155 
411 411 466 474 156 
412 412 467 475 156 
413 413 468 476 157 
474 471 529 477a 355 
414 414 469 4776 158 
415 415 470 478 159 

TIT. xxx. 416 416 471 479 160 
472 480 162 

417 417 473, 474 481a, 4816 163 
418,419,420 164 

TIT. XXXI. 421 I 
447 301 482 
418 475 483 168 

422 419 476 484 169 
423 420 477 485 173 

BOEK IIl. 

430,463 427,460 486 486 201, 346 
TIT. I. 487 

488 
489 
490 
491 
492 

424 421 478 493 178 
425 422 479 494 183 

495 
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Wetboek. I G. O. O. R. O. O. Ste. I DEEL EN BL. 

- -

Im 426 423 480 496 185 

481 569 189 
482 497 190 
483 498 191 

427 424 513 191 

428 425 484 505 196 
499 198 
500 198 
501 198 

429 426 502 197 
503 
504 

428 425 484 505 196 
506 
507 
508 
509 
510 

485 511 197 
512 

427 424 513 191 
514 193 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
524 
525 
526 
527 
528 
529 
530 



614 LI JST DER OVEREENSTEMMENDE ARTIKELEN 

Wetboek. G. O. O. R. O. O. Stc. DEEL EN BL. 

TIT. Il. 430, 463 / 427 , 460 486 486 / III 201, 346 
142 142 487 531 Il 93 
431 428 488 532 m 203 

432, 433, 429,430,431 489, 150, 151, 533,152,153, 
[434 [153 [155 204 , 205 

534 
535 
536 

435 432 490 537 254 
438 435 491 262 
436 433 492 538 256 

539 
540 
541 
542 
543 
544 
545 

437 434 546 259 
438 435 491 262 
439 436 493 547 263 
440 437 494 560 265 

548 
549 
550 

441 438 495 373,50,375,,40 , 6, 26G , 267 
442 439 374 380 268 

496 551 269 
TIT. UI. 497 552 270 

443 440 498 553 272 
444 441 499 554 272 
445 442 500 555 274 
446 443 501 556 275 
447 444 502 557 276 

558 
559 
560 
561 
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Wetboek. G. O. O. R. O. O. Sto. DEEL EN BL. 

~62 

563 
564 

TIT. IV. 448 445 503 565 TI! 277 

449 446 504 566 278 

447 301 482 287 

TIT. V. 505 567 289 

506 568 289 

450 448 507 284 290 

448a 294 
481 569 

570 
571 

TIT. VI. 451 449 508 572 299 

452 449a 300 

453 450 509 573 305 

252, 1 0., 454 451 510 574 320 
575 

455 452 511 576 330 

456 453 512 279 332 

457 454 513 577, 578 338, 334 

514 335 

TIT. VII. 458 455 515 579 338 

459 456 516 580 340 

460 457 517 581 341 

461 458 341 
582 
583 
584 

TIT. VIII. 585 

462 459 518 586 345 

463 460 486, 10
• 486, 10. 346 

464 461 519, 4fJO, 10. 587,427,1°. 80, 346 
588 

465 462 520 589 347 

466 463 521 590 347 
591 
592 



616 LIJST DER OVEREENSTEMMENDE AR1'IKEL1':N ENZ. 

Wetboek. 

TIT. IX. 

467
1 468 

469 
470 
471 
472 
473 

74 
474 

ALG. SLOTBEP. 475 

G. O. 

464 
465 

465a 
466 
467 
468 
469 
470 

74 
471 
472 

O. R. O. 

522 
523 

524 
525 
526 
527 
528 

83 
529 
530 

O. Stc. 

593 
594 
595 
596 
597 
598 
599 
600 
601 
602 
603 

604 
605 
606 
607 
608 
609 
610 
611 
477a 

Wet van 25 Mei 1880 (Stb. 85), houdende bepalingen op de handels-
en fabrieksmerken. Art. 10 ... . . . ......... . ............. . ... . 

Wet van 28 Juni 1881 (Stb. 97), gewijzigd bij de wet van 16 April 
1885 (Stbl. 78), houdende wettelijke bepalingen tot regeling van dén 
kleinhandel in stel'ken drank en tot beteugeling van openbare dronken-
schap. Art. 17 ... . .... . ....... ... ......... . ... . . 

Artt. 20, 21 (in 1885 geworden artt. 19, 20) . 
Art. lI·3 (in 1885 geworden art . 22) . .... .. . . 

Wet van 28 Ju ni 1881 (St.b. 98), houdende strafbepalingen tot 
beteugeling van desertie van zeevisschers. Algemeene beschouwingm 

Art. 1. . .... . ....... . ........... ... ..... . 
Art . 2 .. .... . ... . . . . . .... . .... •. ... . .... 
Art. 3 .......... . .... .. ... . ........ . . . . . 
Art. 4 ......... . ... . .. . .. . .......... . .. . 

Wet van 28 Juni 1881 (Stb. 124) tot regeling van het auteursrecht. 
Artt. 18, 19, 20 ............... _ ........ .. 

Wet van 11 Juli 1882 (Stb. nO. 86) tel' voorkoming van aanvaringen 
of aandrijvingen op zee ................ . .. . ..... . .. . ..... .. . . . . 

DEEL EN BL. 

III 348 

349 

350 

352 

352 

353 

353 

354 

354 

I 518 

III 355 

356 

II 581 

m 322 
ll 355,356 

III 316 

111 
122 
129 
111 
134 

27, 28 

158 



ALPHABETISCH REGIS'rER. 

Art. Deel en Blnll z. 

Aanduiden, aanwijzen . . .. . . . .. . . . . . . . .... . 

Aangifte. Nalaten del' - l'an eene samenspanning 

tot misdrijven tegen de l.roon, den staat en~, 135, 131 
Nalaten der - van een voornemen tot het 

plegen 1'an die misdrijven en van desertie, 

milUai7' t'elTaad, en::; .... .. ... .. . . . ..... . . 136, 131 
Valsche - of klachte omtrent een niet ge-

pleegd feit . ... . .. . ........ . ....... . .... 188 
Jialsche klachte of -, met aanmnding van 

eer of goeden naam,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 268 

Aannemingen. Bedl'ieglijke handeling bij - of 

let'emntiën. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 331 , 332 
Deelneming dOO1' ambtenaren, die bestuur 

of loe:.icht hebben M'er - of levemntiën. .. 316 

Aanranding van Koning, Koningin en::;. ..... 109, 110 
- -- van hoofden mn bel'riende staten. . .. 116 

Zie ook Aanslag. 

Aanslag is strafba7'e poging, . . . . . . . . . . . . . .. 

tegen Koning , Koningin of Regent . .. . 
--- tegen het Rijk ... . . .. . . . . . ..... . . . . . 

- -- tegen l'egeel'ingst'ol'm enz, . .. . . . ..... . 

Samen.çpanning tot een - als 1'00nneld .. 

--- tegen niet-7'egeel'ende Koningin en:; . . . . 

--- legen hoofden t'an be111'iende sial en . . . 

Zie ook Aanranding. 

19 
92 
93 
94 
96 

108 

liS 

Aanval. Deelneming aan een - met zwam' licha

melijk letsel of dood als gevolg. , . . . . . . . . .. 306 

Aan1'el'wanten, Zie Verwanten. 

A bOl'tus, Zie Afdrijving. 

Abs07'Ptiestelset. . . . . . . .. . ... .. . . .. , . , . . ... . 

Abus de blanc-seing.. . . . . . . . ..... . . . .. .. . 

Adellijke titel. Zie Titel. 

Afdreiging. Over chantage ........ . . ..... . . 
Verklaring van het woord - ... . . . , .. 
JII 

II 269 . 

IT 73, 78. 

74, 

]88. 

417. 

II 570 . 

III 93. 

II 36. 
49. 

I 528 . 
JI 12. 

14 . 
14. 
17 . 
35 . 
49 . 

II 481. 

I -182 

II 255. 

78. 

II 321, 4-14. 
528. 

40 
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Art. Deel en Bladz. 

Afdreiging. (Vervolg.) TJet misdrijf van - . 318 
Wannee1' de 1'ervolging is uitgesloten of 

alleen op klachte plaats heeft. . . . . . . . 319 

Afdrijving of dood del' vl'ucht eener vrouw. .. 295-298 

Afpersing. TJet lIlisdl'ijf van - ...... .... .. 317 
Wanneer vervolging uitgesloten of van 

klachte afhankelijk is.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 318 

Afstaan of overlaten van een kind beneden 12 
jaal' 1'001' bedelarij of gevaal'lijke ve1'1'ichtingen, 253 

Afstamming onzeker maken ................ 236 

Af~etterij. Onjuist woord, vervangen door 
Afdreiging, ... . , ... ... ....... , ......... . 

Akkoord (Gerechtelijk). Zie Faillissement. 

A lal'mATeten, Zie Rustverstoring. 

Algemeene maatregel van inwendig bestuul' . , .. 

Algemeen nut enz. Zie Openbaar, 

Ambt. Vm'hooging van slmf, indien het slmf

bam' feU begaan wOI'dt ?net schending of 

?nisbruik van - . . . . . . . . . . . . . . .. , . .... . 44 

Onbevoegd uitoefenen !'an een - of dragen 

van a?nbtsteekenen, ,. . .. , .. , .... , ... , .. , 196 

Ambtelijk bevel. Uitvoering van een - maakt 
ontoerekenbaltr ...... , . . . . . . . . . . . . . . . . .. 43 

Ambtenaren. Wie als zoodanig beschouwd wOl'den 84 
Omkooping van - ...... .. .. .. .. .. .... 177, 178 . 

Dwang op - dOOI' geweld of bedl'eiging.. 179, 181, 182 
Wedel'spannigheid tegen - ...... .... .. 180-182 
[n de beide vorige gevallen de bestuurders enz, 

t'an spoorwegdiensten met - gelijk gesteld., 183 

Belemmering enz, van handelingen of be-

velen en::. van - ...................... 184, 185 
Vel'nieling en::. van akten, bescheiden of 

registers on del' - bel'ustende . .. , . . . . . . . . .. 200 
Laster, beleediging jegens _. . ......... . 

Schending van ambtsgeheimen . ...... , .. . 

Mishandeling van - , ....... .. . . . 

Vel'zuim van - in het doen van opgaven 

aan den burgerlijken stand . .... . 

Ambl.ldwlIng, Zie Ambtsmisdrijven en Dwang. 

263, 267, 269 
272 

304 

468 

II 532. 

534. 

II 466. 

II 529. 

532. 

II 365. 

II 272. 

526 

III 270. 

1411. 

II 203. 

I 410. 

1 534. 
II 165. 

167, 171. 
169, 171. 

175. 

175,184, 

210. 

395,417,418. 
424. 
478. 

III 349, 



ALPHABETISCH REGISTER. 

Art. 

Ambtsmisdrijven . Begrip van 11.mbtsmisdrijf. 
Schending van ambtsgeheimen .. 212 

- -- van Ministe/·s.. . . . . . . . .. ........... 355, 356 

Niet-aanwenden of het inroepen val! de ge-

wapende macht in st/'ijd met wettelijke voor-

schriften . ........... .. . , . . . . . . . . . . . . . . .. 357, 358 

Verduistering, vervalsching, beschadiging en:;. 

door ambtenaren .. .. , .... , .. , ........ , . . 359-361 

A m!1lemen van giften of beloften door amb-
tenaren oj ,'echters , ............... . . . , . . 362- 364 

Ambtsdwang. , , .. ..... . .. , . . , . . . . . . . . .. 365 

Knevelarij, , ... , ....... , , , . . . . . . . .. . .. 366 

- -- ten aanzien van bel'oofden van de V1'ij-

heid of van weden'echtelijke vrijheidsrooving 367 - 369 

--- dOOl' binnen te tl'eden of te vertoeven in 

eene woning en::; . of dOOl' wederrechtelijl,e huis-
::;oeking .. , , ... . . , ... , .......... , ........ , 370 

--- met betrek/iing tot brieven. teleg1'am-

men en::;, .. , ...... , ...... , ............. 371 - 375 

--- //.001' deelneming aan ongeool'loofde onder-

nemingen door ambtenaren bij aannemingen 

enz., van het muntwezen en ran den waarbol'g 376-378 
--- van den ambten aal' van den bw'gel'-

lijken stand .. . ....... , ... , ..... , ...... 379 

Ambtsovertredingen . , .. , , , ......... , , .... , 

Uitgifte van een vonnis voordat het onder-

teekend is, of onbevoegd stukken afschrijven 
of openbaren, ' ........ . .......... , . . . . .. 462 , 463 

--- van hoofden t'an gestichten" . . . . . . . .. 464 

--- van den ambtenaa1' van den bUl'g. stand 

of wegens het niet doen van opgaven aan hem. 465- 468 

A/lIbtsteeken. Zie Ambt en Onderscheidings-
teekell, 

Arnbtstitel, , ... . .......... , . ......... , .. . . . 

A uteursrecht. Inbreuken op het recht van schrij-

6 19 

Deel en Bladz. 

I 411, III .J..8. 

Il 424. 
III 49 . 

57, 58, 

61. 

67, 68, 69. 
70, 
71, 

n, 79, 80 . 

81. 

87, 88, 90, 91. 

93, 94, 95. 

95, 

I 412. 

III 345, 346, 

346. 

347,348,349. 

III 255, 

vers en kunstenaa1's, . . , . , , ... , . , ... , .... , 349, bis, tel' en 

Wet van 28 Juni 1881 (Stb, nO. 124) tot 
regeling van het - , ........... , ..... . 

Balans. Over valsche balansen . . ... " , .,. , . 
Het openbaa1'1naken van een onWa1'en staat 

of - .... , . . ...... , ... " ... , ... ,., ..... 336 

Baldadigheid tegen personen of goedel·en, . . , ., 424 

Uit - bekendmakingen afschQw'en en::; . . , 447 

qua ter III 25 . 

27, 

II 258,259, 

575, 

III 178, 

276. 
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Bankbiljetten. Valschlteid in 

Voorraad of invoer van valsche neder-

Art. 
226 

landsche - ... ...... ....... . . .......... 232 

Wederuitgeven daal' van................ 233 

Drukwerken maken 0/ 1'p,rspreiden, ge-

lijkende op - .......................... 440 

Bankbreuk. Eenvoudige - ... . ........ .... 340 

Bedrieglijke - ........................ 341 

Zie ook Faillissement. 

Baraterie. Zie Scheepvaart . 

Bedelarij. Een kind beneden 12 jacl1' laten ge-

brviken voor - en::;... ................ . 2S3 

--- in het openbam' 0/ met d"ie of meer 

personen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ....... 432-434 

'foepasselijkheicl der uitzondering van 
overmacht op -

Bedreigen mn slraf. Onjuiste uitdrukking .. 

Bedreiging. Beteekenis van - met geweld. 

--- met geweld, verkmchting, moord, mis

handeling, brandstichting en::.. . . . . . . . .. .. 28S 

Zie voorts Afdreiging, Afpersing, Ge
weId, Smaad enz. 

Bedrieglijke handeling of bedrog ........... . 

--- bij leveranties of op::.icht daarover in 

tijd van oOl·log.. . . . . . . . .. .. ... ... . ...... lOS, I Dl 

--- bij verkie::.ingen .. .. ............ ... .. . 121-129 

--- bij tweegevecht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. I SS, I S6 
Zie verder Bankbreuk, Bedrog en Fail

lissement. 

Bedrog. Bij leveranties en::.. in tijd van oOI'Zog lOS, I Dl 

Misdt'ijf van oplichting . ................ 326 

--~ bij het sluiten eener overeenkomst van 

ver::.ekering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. '" 321 

--- jegens een verzekeraar of houder van bo-

dellLerijbrief door brandstichting, stranding en::.. 328 

--~ in den handel, doOI' let'ering !'an andere 

of in aal'd en::.. 1'erschillende waren. . . . . .. 329 

--- met vervalschte waren ofgeneeSlniddelen 330 

--- bij de uitvoel'ing van een werk of de 

te/'ering valt materialen 0/ van benoodigd-

Deel en Blallz. 

II 262. 

270. 
270. 

III 265. 

III 2. 
9. 

II 365. 

IU 204, 205. 

214,216. 

1 214. 

U 59,306. 

U H6. 

U 32. 

31, 34. 
61, 62, 

111, 1l-!. 

U 31, 34. 
546. 

555. 

556. 

558. 
56l. 

heden voor vloot of legel' ........ , . . . . . . .. 331, 332 570, 

63. 
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Art. 
Bedrog. (Vervolg.) Door schending der grens· 

scheiding van en>en. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 
--- door logenachtig bericllt ter stijging of 

daling van prijzen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 334 

-- in het plaatsen van schuldbl'ieven of 
aandeelen. . . . . . . . . . . . . . .. ......... .. ... 335 

Het openbaarmaken van een onwal'en staat 

of balans . ........... . ..... . . . ........ '. 336 
door gebruik van eens anders naam, 

firma of rnel'k op waren of hare verpakking 

of, ter aanduiding i'an herkomst, de wal'en 
valschelijk te 1>001·::.ien van den naam eenel' 

bepaalde plaats> met bijvoeging van een ver· 
dichten naam of ji1'1na. . . . . . . . . . . . . . . . .. 337 

Wanneel' vervolging is uitgesloten of van 

eene Machte afhankelijk. . . . . . . . . . . . . . . . .. 338 
Zie ook Bedrieglijke handeling. 

Bedwelmende drank. Zie Dronkenschap en 

Sterke Drank. 

Begmafplaats. Zie Begraven. 

Begraven. Verhindering of stol'ing eener beo 
grafenisplechtigheid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 145, 146 

Vel'hindering of belemlltel'ing van toegang 
of vervoer naar eene begraafplaats... . . . .. 148 

Schending van een graf of van een gedenk-

teeken op eene begraafplaats.............. 149 
Opgraven of wegnemen van een lijk.. . . .. 150 
Begraven, verbel'gen enz. van een tijk, om 

dood of gebo01·te te verhelen. . . . . . . . . . . . . .. 151 

Begunstiging. Stmfbare - van een misdl·ijf .. 416- 420 
Zie ook ...... . .. . .......... . . 189- 194 

Behoudens ........ ...................... . 

Bekendmakingen a.fsche~t1"en enz. om de l;ennis-

neming te beletten.. . .. .. .. .. .. . .. .. .. ... 181 

--- afscheuren en::.. uit baldadigheid ... ... 447 

Beleediging van Koning, Koningin enz ...... 111 , 112 
Verspreiding van gesch1'ift of afbeelding, 

dergelijke - bevattende. ................. 113 

--- van hoofden van bevriende staten. . .. 117 

--- van een t'ertegenwool'diger eener builen-

landsche mogendheid........... . ....... . . 118 

Deel en Bladz. 

Il 571. 

572. 

574. 

575. 

577. 

589. 

Il 95. 

97. 

97. 
97. 

98. 

621 

111160,163,164. 
II 189, 194, 195 

196,200,201.' 

1247. 

Il 186. 
III 276. 

II R8. 

40. 
49. 

50. 
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Art. Deel en Bladz. 

Beleediging. (Vervolg.) Verspreiding van ge
schTift of afbeelding, - 1'an -,;reemde vorsten 

of vertegenwo01'digel's bevattende. . . . . . . . . . . 119 

Over de misdrijven van - .... ...... . 

Kenmerkend onderscheid van injuria 
realis en mishandeling ................. . 

Eenvoudige - bij monde of geschrifte of 

door feitelijkheden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 266 

Id. van een ambtenaar. . . . . . . . . . . . . . . .. 267 

Verspreiding van beleedigend geschrift of 
afbeelding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 271 

Uitgeven of dl'ukken van beleedigend ge· 

schrift of afbeelding ..................... 418-420 
Herhaling (recidive) van eenig misdl'ijf 

1'an - ,., .... .. , ..................... 423 

Zie ook Laster en Smaad, 

Beroep. Ont:.etting van de uitoefening van een - 28 

Onbet'oegd of buiten de grenzen van be· 
voegdheid een - uitoefenen .. .... , , ....... 436 

Beroepstitel .. , ... .... ............... . 
In :.ijn - als goudsmid, opkoop er enz, geen 

I'egister of aanteekening /zouden of vertoonen 437 

Id, van hem, die zijn - maakt van nacht· 

vel'blijf te vel'schagen .. , ....... , . . . . . . . .. 438 

ld, van hem, die eene gewoonte maakt van 

het koopen van militail'e kleeding en:. . ..... 439 

Beschadiging, Zie Vernieling, 

Beslag of sequestratie. Schending t'an 198 

Poging tot dit misdrijf ............... . 

Besloten lokaal of erf. Zie Huisvrede, 

Bestuurders enz. niet stmfbaal' wegens over-

treding, buiten hun toedoen gepleegd.. . . . .. 51 

Beteekenis van sommige uitdl'ukkingen,...... 78-90 
--- van Openbaar, Zie Openbaar. 

Bevrijding. Hulp bij - of zelfbevI'ijding van 
geva ngenen enz, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 191 

--- door, <met hulp of ten gevolge van schuld 
van den ambtenaal', , .......... .......... 367 

--- dOOI' schuld of opzet van den schipper, 
die hen aan boord heeft, ................. 413 

Bewusteloosheid. Begrip van - .. , . . .. . .. 

II 5l. 
387. 

388, 415. 

412. III 203. 
417. 

422. 

IIl 164. 

173. 

l 346. 

III 256. 
255, 257. 

259. 

262. 

263. 

II 206. 
209, 

l 450. 

l 527-544. 

II H/5. 

III 77. 

157. 

l 365,366,369, 
373,375,530. 
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Art. 
Bewusteloosheid. (Vervolg.) BI'engen in - staat 

gelijl, met het plegen van geweld. . . . . . . . .. 81 

Iemand tegen zijn wil in - brengen . . 

Bezigen van een kind VOOI' bedelal'ij, kunst-

ve1'1'ichtingen, gevaal'lijken arbeid en:... ... 253 

Bigarnie. Zie Huwelijk. 

Bijeenkomst (Godsdienstige). Zie Vergadering. 

Binnendringen. Wederrechtelijk -, binnen-
treden of vertoeven in huizen of openbare 
lokalen. Zie Huisvrede. 

Bloedvel'wanten. Zie Verwanten. 

Boedelafstand (Gerechtelijke). Zie Faillisse
ment. 

Bordeel . Over pensionaires enz. in een - . 
Vereenigingvan een-met eene tapperij, 
Opneming van eene vrouw in een - "ollder 

haar met /zet daar uitgeoefend bedl'ijf te 

hebben bekendgelltaakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452 

Dcel en Bladz. 

I 529. 
II 471 . 

II 365. 

II 334. 
350 . 

III 300. 

623 

Braak, verbreking .................. . .. . . I 541, 11212,500,504, 
532. 

In sommige gevallen tot buiten - beperkt. 

Brandblussching. De middelen tot '- wegmaken 

of eene - t'e/'ijdelen of verhindlJl'en , . . . . . . 159 

Brandgevaar verwekl,en door vuuI'wapenen, t'uw'

werken, vuren of luchtbol met brandende 

stoffen, , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 429 

Brandstichting met opzet, met gemeen get'aa/' 

VOOI' goede/'en, levensgevaal' of doodelijk gel'olg 157 
als voren door schuld . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 158 

--- met het bedl'ieglijl. oogmerk van wede/'

I'echtelijke bevool'deeling. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 328 
--- om te vernielen of te beschadigen. . . .. 350, 352 
--- in eigen om'oerend goed, :.onder verlof. 428 

Zie ook Bedreiging. 

Brieven , telegrammen enz. aan de bestemming 

onttrekl,en, openen, beschadigen ... ,....... 20 I 

Wederrechtelijke inbeslagneming van - dOOI' 
een ambtenaal' ......... . .. . , . . . . . . . . . . . . 311 

Wederrechtelijk openen of wegmaken, ver-

valschen , :.ich toeëigenen en". van - dool' den 

alllbtenaal' of daaraan medeplichtig :.ijn en:., 372 - 375 

Ceheim van - Zie Geheimen. 

II 507. 

II 139. 

III 197. 

II 116. 
134. 

556. 
III 36, 42. 

196. 

II 211. 

III 87. 

88, 90, 91. 
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Art. 

Burengerucht tel' verstoTing del' nachtrust. .. 431 

Burgemeester. Stl'afbepaling op de 01'el'tl'eding 

1'an politievoorscll7'iften. krachtens de gemeente-

wet dool' den - gegeven . . . . . . . . . . . . . . . .. 443 

Burgerlijke staat of stand. Misdl·ijt·en tegen 
den _ ................................ 236-238 

Ambtsmisdrijt'en van den ambtenam' van 
den _ ............................... 379 

Overtreding betre.Oimde den - dooI' niet

aangifte van gebool·te of ove/'lijden, . . . . . . .. 448 

Id. van den godsdienstbedienaal' , met be

t1'ekking tot een lIuwelijl, vóórdat het bUl'gerlijl, 

is voltl'okJ.·en,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 449 

Huwelijkst'olt1'ekking dool' een ambtenaal' 

1'an den - ::onder de noodige stukken of 

verklm·ingen . ........................... , 465 

Handelingen of t'er::uimen van den ambte

nam' van den - ten aan::ien van de registers 

en de akten of opgaven.. . . . . . . . . . . . . . . . .. 466-468 

Ver::uim t'an den schipper omt1'ent inschl'ij-

ving enz, van geboorte of overlijden aan boord. 472 

BUl'gel'ool'log. Zie Oorlog. 

Chantage. Zie Afdreiging, 

Colonie agl'icole . .......................... . 

Commissaris des Konings. Stmfbepaling op de 

Ol'ert/'eding van politievool'schl·iften. k1'achtelLs 

de gemeentewet door den - geget'en....... 443 

Concursus. Zie Samenloop. 

Corpus delicti of t'001'we1'pen en spol'en van 

een 11Iisdl'ijf 1!e1'nietigen, 1'erbergen en~.. . .. 189 

Crimen nefandu1n . ....................... . 

Cltlpose delicten. Zie Schuld. 

Cumulatie van stmJTen . . .......... .. , . 

Zie ook Samenloop. 

Curateele. Zie Minderjarigen. 

Daders van een slmfbaar feit. . . . . . . . . . . 47 

Tnvloed t'un persoonlijke 0111.~tandigheden 

op de stmfbaal'heid, . , . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 50 

Stmfbaarlleid van bestuurders, c011llnis-

sm'issen en:: . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 I 

Dag is een tijd l'an 24 UI'en. . . . . . . . . . . . . . .. 88 

Deel en Bladz. 

III 203. 

III 272. 

11272,273,277. 

III 95. 

277. 

278, 

347. 

347,348,349. 

354. 

I 114, 399. 

III 272. 

Il 189. 

11279,317,324,320. 

1481. 

I 434. 

445. 

450. 

I 540. 
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Art. 
Deelneming aan strafbare feiten. . . . . . . . . . .. 47-54 

Onder - is opruiing niet begrepen .... 
aan eene vereeniging tot het plegen '/.·an 

misdrijven of aan eene ande/'e bij de wet 

veI'boden vel'eeniging,. . . . . .. ............. 140 
--- aan samenscholing. . . . . . . . . . . . . . . . .. 186 
--- aan militaire delicten ............. . 
--- aan slavenhandel .... ...... ......... 274 
--- aan kinderdoodstag en - 11l00rd . . . .. 292 
--- aan een aanval of vechterij. . . . . . . . .. 306 

Begunstiging is geen vorm van - maar 
een eigen misdrijf.............. . ..... . 

Deportatie, Over de straf van - , .. , .. , .. . 

Desertie onder het krijgsvolk t'erweltken bij oOl'log 102, 104 
Id, ondel' dat van de bondgenooten, , . . .. 107 

--- van een kl'ijgsman ititloklien, in tijd 

van 'vrede, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 203 

--- t'an boord van een Ned. schip of zee

visscItersvaartuig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 390-394 

Wet van 28 Juni 1881 (Stb, nO. 98) tegen 
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I 434, 442 I 444, 
445,450,452, 

II 66. 

88. 
185. 
214, 
427, 
462. 
481. 

Hl 159. 

I 161, 

Il 26, 30. 
34. 

213. 

111106,119,128, 
129,130 

desertie van zeevisschers ... , .......... . 111111,122,129,134, 
Het opnemen van de strafbepalingen tegen de 

desertie van zeevisscherst'am'tuigen uit de bij

zondere wetten in het Wetboek '/.'an st/'afrecht, 

Deskundige. Niet t'oldoen aan wettetijke vel'-

plicllting als - ,... . . . . . . . . . . . .. ....... 192 
Als - opgeroepen, wederl'eclltelijk wegblijven 444 

Diefstal. Gewone - .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... 310 

--- ~net t'erzwal'ende omstandigheden. . . .. 311 
--- met geweld of bedreiging enz. . . . . . . .. 312 

Wannecl' de vervolging is uitgesloten of 

alleen op klachte plaats heeft. . . . . . . . . . . .. 316 
Purturn possessionis. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 348 

Zie ook Gevonden goed en Strooperij. 

Dienstweigering op een l\'ed. schip of zeevisschers-

vaartuig . ........ . . . ...... .... ........ . . 399 

Ongehool';:,aamheid ofnalatigheid aan boord. 400 

Dieren. Hebben - rechten? ... , .. .. . ..... . 
Dierenmishandeling. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 254 
Mishandelen: wreed behandelen. Vivi-

sectie ..... .... . ....... . ..... .. ... . , , . , , 
JII 

III 137. 

II 196. 
III 272. 

II 486. 
498. 
505, 

520, 
III 24. 

III 144. 
145. 

115, 11367,369,371. 
II 366. 

369,371,380,477, 
41 



626 ALPHABETISCH REGISTER, 

Art. 

Dieren. (Vervolg.) 
Diefstal van vee uit de weide. . . . . . . . . .. 3 11 
Een dier aanhitsen, niet tentghouden, of 

als 't gevaal'lij/, is, niet onschadelijk houden. 425 
Een dier overmatig, pijnlijk of kwel/end ge-

bruiken of vel'voeren ................... ,. 455 
Pluimgedierte ofvee laten loopen in tuinenenz, 458, 459 

Over gl'ond) waal'van de toegang vel'boden 
is, 1'ee laten loopen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 461 

Beteekenis van vee ...... , ... . ....... . 

Dood veroorzaken = homicide = ontlijving. 
Levensrooving op t'er::.oek ..... . .......... 293 
Aan::.etten tot of !tulp bij ::.elfmoo1'd . . . . .. 294 

___ veJ'ool'zaken doOI' schuld . ............ 301 

Doodslag (Bepalingen omtrent) toepasselijk bij 
tweegevecht in de gevallen '!Jan af'ti!iels. . . .. 155, 156 

Beteekenis van - , ........ , ..... . .. . 
Bet misdrijf t'an - , .... , . . . . . . . . . . . .. 281, 292 
Gequalificeerde - , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 288 

Kinde1'doodslag en deelnem'ing daaraan". 290, 292 
Zie ook Afdrijving en Dood. 

Doodstmf, Over de - en lijfstraffen, ..... . 

Dl'inkwa1'en. Zie Waren, 

Dronkenschap. Invloed op de toerekenbaarheid. 
Aan iemand in kenlijken staat van - be

dwelmenden drank toedienen of een kind be-

Deel en Bladz. 

II 498. 

III 183. 

330. 

338, 3~0. 

34l. 

343. 

II 448. 

463. 
464. 
483. 

11 111, 114. 

447. 

~50. 

457. 

461, 462. 

I 168, 

I 365. 

neden 16 jaar dronken maken. . . . . . . . . . .. 252 II 352. 
Wet van 28 Juni 1881 (Stbl. nO. 97) tot 

bsteugeling van openbare - ........... II 355, III 316, 322. 

In - het ver/,eer belemmeren, orde ver-
storen) veiligheid bedt'eigen enz .. ....... ... 426 III 185. 

In /ienlijken staat van - op den openbaren 
weg zijn .......... , ........ , . . . . . . . . . . .. 453 

Sterken dmnk toedienen aan een kind be

neden 16 jaat', ... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 454 
Zie ook Sterke drank, 

Drukkers. Zie Drukpersmisdrijven. 

Drukpersmisdrijven. Over poging tot 
Wanneer t'001' - de uitgever en drukker 

niet aansprakelij/, zijn, ....... , ... , . , ... ,. 53, 54 
De strajvOI'dering verjaa1·t met eén jaar.. 10 

De ,Itraf veljaart met t'ijf jaal' ... .. .'. .. 16 

186, 305. 

320. 

I 431, 433, II 40. 

I 452. 

510. 

521. 
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Drukpersmisdrijven. (Vervolg.) niet te ver
eenzelvigen met de misdrijven van ver-
spreiding .. ............... ............ . 

Stnifbaa'rheid van den uitgevel' of dndrkel' 

van een gtJschl'ift of afbeelding van straf-

Art. 

bal'en aaI'Cl .. ............................ 418-420 
Zie ook Smaad, Smaadschrift, Ver

spreiding. 

Drukwerken vel'vaal'digen of verspl'eiden, ge-

lükende op munt- of bankpapier.. . . . . . . . .. 440 

Dubbel lmwelÜk. Zie Huwelijk. 

Duur:.aam, voortdurend .................. . 

Dwang op ambtenal'en doOI' geweld, bedl'eiging 
met geweld.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 119 

Over poging tot - ................. . 
Elke - om iets te doen, niet te doen of 

te dulden, door geweld of door bedl'eiging 

met geweld, smaad of smaadschrift. . . . . . .. 284 
Zie ook Ambtsmisdrijven. 

Echtgenoot beteekent zoowel den man als de 

vrouw ................. ·.············· . 
Zie voorts Verwanten. 

Eed. ~e Meineed. 

Eerbaarheid. Schennis van de - . .... ..... 239 
VOOI' de - aanstootelüke afbeelding of vlie-

gend blaadje ........................... , 240 
Feitelüke aanmnding der - door dwang 

tot ontuchtige handelingen. . . . . . . . . . . . . . .. 246 
Ontuchtige handelingen met iemand in be

wusteloosheid, onmacht of beneden 16 jaal·. 241 

Ontucht t'an ouders, onderwijzers, ambte

naren, besttturdel's enz. met de mindel'jal'jgen 

of ondergeschikten.. ..................... 249 
Koppelarij door bevOl'del'ing van ontucht 

?net minderja7'igen dooI' vader en::;. of uit 

winstbejag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 250 
Liedjes, toespraken, gescltl'iften of teeke-

ningen, aanstootelijk voor de 

Eeredienst. Zie Godsdienst. 

Eetwaren. Zie Waren. 

Eigenrichting. . .......................... . 

Erf. Bisloten lokaal of - . Zie Huisvrede. 

451 

Deel en Bladz. 

II 40. 

III 164. 

III 265. 

I 532. 

II 167. 
174. 

442. 

II 420. 

II 279. 

281. 

316. 

317. 

319. 

332. 

III 299. 

II 571. 

627 
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Art. Deel en Bladz. 
Faillissement of kenlijk onvermogen. 

Niet verstl'ekken van inlichtingen en:;;. bij -. 194 

Stmfbaal'heid in geval van - van bestuul'-
ders of c011lmissal'issen van eene naamloo::.e 

Il 201. 

'vennootschap of coöperatieve vereeniging .... 342,343,347 III 12, 22. 
Strafbaal'heid t'an derden in geval van -

of gerechtelijken boedelafstand... . . . . . . . . .. 344 

Sluipakkoord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 345 

Strafhaa"1zeid in geval van kenlijk onveI'

mogen 0./ gerechtelijken boedelafstand.. .... 346 

Niet naleven del' t'el'plichting tot aangifte 

van te hebben opgehouden te betalen. . . . . .. 441 

Zie ook Bankbreuk. 

Firma. Gebruik maken van eens andel's - op 

wal'en of hare verpakking .. ............... 337 

Funddiebstahl. Zie Gevonden Goed. 

Furtum possessionis .................... . 

Gasleiding. Op:;;ettelijk en weden'echtelijk vel'

nielen, beschadigen of onbl'uikbaal' maken van 

348 

wel'ken, dienende tot - ................. 351 

Idem door sc/mld. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 351 bis 

Gedenkteeken op eene begraafplaats "l'el'1lielen 

of beschadigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 149 

Geheimen openbm'en en::.., die in het staatsbelang 

moeten bewaal'd blijven. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 98 

Schending 11an -, die iemand uit hoofde 

'van ambt of beroep moet bewaren....... . 272 

Schending van - van eene onderneming 

van handel of nijverheid. . . . . . . . . . . . . . . .. 273 

Openbaring en schending van - ..... 

Door bedreiging met openbaring van - iets 

afäl·eigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 318 

Geheime l'egeel'ingsbescheiden aj.~chrijven of 

openbal'en door een ambtenaal' . . . . . . . . . . .. 463 

Geldboete. Gevangenisstraf of hechtenis en-
nergens gecumuleerd opgelegd .......... . 

ilfinimwn en de hechtenis, die - vervangt. 23-25 

Opv/'engst del' - VOOI' den staat.. . . . . . .. 35 

Vrijwillige betaling van het maximum der - 74 

Over verhouding der bepaalde - en 

gevangenisstraf .......•................. 

16. 
18. 

21. 

266. 

Il 577. 

III 24. 

III 39. 
III 40. 

Il 97. 

Il 19. 

424. 

424. 
424,444. 

532. 

III 346. 

I 148, 150. 
319,330,335. 
361. 

518. 

11190,493,520. 
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Art. 
Gemeengevaarlijke misdrijven.. . .. .. ... . ..... 151-116 
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11116,134,139, 
141,142,143,144,146, 
149, 151,155,157,164. 

Gemeenteraad. :/Jlisdrijven tegen den - ...... 123, 124 

Geneeskunde enz. Toepasselijkheid der straf-
wet bij de uitoefening der -. Zie Opzet 
en Overmacht. 

Geneesmiddelen. Zie ·Waren. 

Geschiedenis van het Wetboek. Waarde van de 
onderscheidene stukken betrekkelijk de -

Hoofdpunten der - ................ . 
Vroegere ontwerpen ................. . 

GescMift. Beteekenis van - ......... . ... . 

Gesimulee7'de akten.. . . .. . ................ . 

Gesticht. Weigering om een in een - van op
sluiting, opvoeding of krankzinnigen opgeno-
men persoon of h.et 7'egister of de akte van 

inschrijving te t·ertoonen................ . . 369 
Iemand in zoodanig - opnemen of houden 

:.ondm· inzage van het bevel of :.onder de 

noodige inscMijving.. . . . . . . . . . .. ......... 464 

Getuige. Niet voldoen aan de verplichting als - 192 

Als - opgeroepen, wederrechtelijk wegblijven. 444 

Gevaarlijke arbeid. Een kind beneden 12 jaar 

roOI' - laten gebnûken .. .. . .............. 253 

Gevangenisstraf. DUU7·.... . ................ 10 
Aa7·d....... . ......................... 11 

Op wie de afzonde7'lijke opsluiting niet wOl'dt 
toegepast. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12 

Klas.lificatie der gevangenen . . " ........ 13 
Verplichte arbeid de7' gemngenen. . . . . . .. 14 
Opbrengst van den arbeid in de gevangenis. 
Onderwijs en godsdienstoefeningen ... . 
/loe de duw' der - wordt aangewe:.en .. . 

Gestichten voor het ondergaan der - en:.. 
Ingang der - - ... .. ....... . ........ . 

21 
19, 22 
26 

Kosten 'van de - ten laste van den staat 35 
Bij levenslange - kan geene andere bij

komende straf worden opgelegd dal/. ~'el"1neld 

in aI·tikel................. . ............. 59 

Verhouding van - en geldboete ..... . 

Il 55. 

I VlII . 

1. 
8. 

Il 261. 

Il 261. 

III 80. 

346. 

n 196. 
III 272. 

Il 365 

1207. 
226. 

258. 
239,237,260. 
262. 
262. 
266. 
314. 
308,314 . 
336. 
361. 

485 . 
n 190. 
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Art. Deel en Bladz. 

Gevangenneming of-houding. Zie Vrijheids

rooving. 

Gevonden goed. Toeëigening van -

Gewapend8 macht (Zie ook Ambtsmisdrijven). 

Geweld, bedreiging met geweld. Onder plegen 

van geweld is brengen in bewusteloosheid of 

onmacht begrepen. . . . . . . . . .. .......... . . 81 
--- tegen den Regeeringsraad .. ......... 95 
___ tegen Staten-Generaal, Provo Stalen of 

Gemeenteraad.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 121-124 
--- bij verkie::.ingen . .. ................. 125 

Openlijk - tegen personen of goede1·en ... 141 
DOOI' - eene vergadering l'erhinderen.... 143 
Dwang door - op een ambtenam'. . . . . . .. I H, 181, 182 

Wederspannigheid met - tegen een a'l1lbte-
naar .. .................................. 180-182 

Dwang door - tot vleesclzelijke gemeenschap 

of ontuchtige handelingen. . . . . . . . . . . . . . . .. 242 , 246 
Door - bedwelmenden dl'ank opdwingen. 252 

Ontvoering van een minderjarige met -. 219 
Bene vrouw wegvoel'en met - .. . .. ..... 281 
Dwang door - ....................... 284 

Diefstal met - ........ .............. 312 
Door - zich goed doen afgeven en::... . . .. 311 

Verzet tegen den schipper met 395 
Zie ook Bedreiging. 

Gezondheid. In dl'inkwater stojjen aanbl'engen, 

schadelijk VOOI' leven of - .............. . 
Wm'en verkoopen en:;. schadelijk als voren. 

Een kind beneden 12 jam' laten gebruiken 

voor arbeid die de - ondel·l1tijnt ... ...... . 

Opzettelijke benadeeling der - staat gelijk 

met 'I1l'ishandeling . ...................... . 

Mishandeling dOOI' toediening van stoD'en, 

schadelijk voor leven of - .... , ......... , 

Godsdienst. Over opruüng door leeraren van 
den - ... . . ......... .... . : ........... , 

Godsdienstige bijeenkomst stOl'en of ver-

hinderen ...... ... ........... .. ..... ···· . 

Bespotten of beschimpen van een bedienaal' 

112 , 
114, 

253 

300 

304 

145, 

van den - of van voorwerpen van eeredienst. 141 

Huwelijksl!oltrekking door een bedienaar l!an 

den - , ...... , .............. . ... . ,.... 449 

173 
116 

146 

U 505, 535. 

I 348, 534. 

I 529, U 57. 
U 15. 

55. 
58. 
89. 
94. 

167,171. 

169,171. 

305, 31e. 
352 
431. 
436. 
442. 
505. 
529. 

IU 140. 

U 155. 
157. 

365. 

472. 

478. 

U 10, 65, IU 286. 

U 95. 

96. 

UI 278. 

-- --- - ---- --
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Art. 

Gmf. Zie Begraven. 

Grensscheiding. Vernieli.ng enz, van de afba
kening van erven, ... .. ,..... ..,........ 333 

Hazardspel, Huis van - houden, daarin deel 
hebben of als bankie1' of op:.ichter wel'kzamn zijn. 456 

Deelnemen aan het spel in een huis van -
of - doen houden op den openbal'en weg .. 457 

Zie ook Loterijen en Spel. 

Hechtenis. Duw' , .... , . . , , .... , . , .. , ..... . 18 

Aard .... " ..... ··, ,· . .... ,." .... ,., 19 

AI·beid .. , , ... . , .. , .. ,.,." ... ,. ,' .. . 20 

floe de duur wordt aangewe:;en ....... , . 21 

Gestichten 1'00/' het ondergaan der - en~, 19, 22 

___ , vel'l'angende geldboete . ... .. , , .. , . , .. 23, 24, 

Ingang van de - ... , .. ,."., ... , . .. , . 
___ , ven'angende vel·beurdvel'klal·ing .... . , 

Karakter der vervangende - .. , , .. , , . 
Kosten 1)an de - ten laste van den staat 

Zie ook Voorloopige gevangenhouding. 

Heerschappij der strafwet, . , . , . . . .. . ., .. ,. 

Heling, Het misdl'ijf van -

Gewoonte maken t'an -

Herhaling. Bepaling van den aanvang van 
den termijn bij - .... , ... , . , ... ..... , . 

Herhaling van misdrijf .. Aangenomen stelsel 
bij - .. , ... . , .. , ......... , .... ...... , 

Culpose recidieve. , ........ , . , .... , .. , 

26 
34 

35 

416 
417 

Bepalingen ovel' - ... , , , , , , ..... , . . . .. 421-423 

Herhaling van overtreding. Aangenomen stel-
sel bij - ,., ......... , .. "."., ... '. '" 

___ is el' ook, indien Vl'oeger door 1'I'ijwillige 

boetebetaling de strafvervolging 11el'vallen was. 74 
Stmfverzwal'ing bij tweede en derde of 

verdere - ............. " .... , ... ,..... 453 

Herkomst. Tel' aanduiding van - wal'en val
schelijh' voor:.ien van den naam eenel' bepaalde 

plaats, met bijvoeging van een vel'dichten naam 
of fil'1na . .... , ... , , .. , .. , . , .. , . . , .. , ... , 337 

lfoogvermad) land verraad, ' , ...... , , . , .. , .. 

25 

631 

Deel en Bladz, 

II 571. 

III 332, 

333. 

I 298, 
308, 
312, 
314, 

308,314, 
319,330,335, 
336. 
357. 
332. 
361. 

I 118. 

III 160. 
163. 

II 45, 

I 414, III 167, 
II 486. 

111168,169 , 173. 

1414, III 178. 

1 518. 

III 186, 305. 

II 577, 

II 11. 
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Art. Deel en Bladz. 

Huisvrede. Schending van den - of mn de 

"ust in openbm'e lokalen, door er binnen te 

dringen of weden·echlelijl. te blijven t'ertoeven '38, 139 
Beteekenis van woning .............. . 

Schennis van den - dooI' een ambtenaa,'. 370 

Huiszoeking. Weden'echtelijke - door een arnbte-
naa'· ................................... 370 

Hulpbehoevenden. Temand, die "echt heeft op 
onderhoud en::;., hulpeloos maken of laten.. 255 

Iemand ave,' de g"en::;en voe"en om hem 
in lmlpeloo::.en toestand te brengen. . . . . . . .. 278 

Het niet t'erleenen t'an hulp daal' een schippe,· 

aan, doOI' aand"ijving of aanvaring met hem, 
in nood verkee,·enden.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 414 

Td. ::;onder zoodanige aand"ijving enz.. . .. 474 
Over hulp aan drenkelingen en ge-

hangenen ............ .. .......... ..... . 

In levensgevaal" vel"keel"enden niet helpen. 450 
Nalaten 1'an hulp dooI' een schipper aan 

in nood ve'·l;eel"enden....... . . . . .. . ...... 474 

Zie ook Afst.aan, Schaking, Verbergen, 
Vondeling , Wegvoering enz. 

Hulpbetoon weige"en aan de openbare macht. 446 
Zie ook Hulpbehoevenden. 

Huwelijk. Het 'misd"ijf van dubbel huwelijk. .. 237 

Culpose bigamie ..................... . 
Een - aangaan met ve/'zwijging 'van wettig 

beletsel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 238 
St/'afbam'heid van den ambtenaar, die een 

- sluit, dat dubbe.l is of wam' tegen wettig 

beletsel bestaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... 379 

Vel-richlen van plecht'igheden doOI' een gods-

dienstbedienaar voo"dat het - bU"ge/'l ijk is 

voll/·okken . . .................... '. . . . . . . .. 449 
Volt,·el.1îing van een - ::;onder dat de ambte

naar de noodige stukken ofverklaringen ·vordert. 465 
Id. zonder inachtneming der f01"1naUteiten. 466 

IJk. Zie Valschheid in zegels of merken. 

Injuria realis. Zie Beleediging. 

Inklimming. Wat dam'ondel' begrepen wOI·dt.. 89 

Insubordinatie in het militaire recht ...... . 
--- aan boo,·d.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 395, 396 

Niet-kennisgeven 'van een voo"nemen tot - 400 

II 79. 
503, 504. 

III 81. 

III 81. 

II 381. 

430. 

III 158. 

355. 

294. 
290. 

355. 

III 275. 

II 273. 

1 82, II 275. 

II 277. 

III 95. 

278. 

347. 
347. 

I 54l. 

II 214, III 171. 
III 140, 142. 

145. 
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Invoer van waren, valschelijk voorzien van 
den naam, de firma of het merk van een 
ander of van den naam eener bepaalde 
plaats met bijvoeging van een verdichten 
naam of firma ...... . ... . ...... . ... . 

Zie ook Merken en Naam. 

Art. 

337 

Kaapvaart. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 388 , 389 

Kaperbrieven (zie ook Kaapvaart en Zeeroof) 

Kapitale letter. Gebruik van - ..... . . . 

Kenlijk onve1'mogen. Zie Faillissement. 

Kerk. Zie Godsdienst. 

Kiesrecht. Misdl'ijven tegen de uitoefening van - 125 
Omkooping tel' ::.ake daarmn. . . . . . . . . . .. 126 

Bedl'ieglijke handeling dam'bü. . . . . . . . . . .. 127 
Deelneming dool' ::.ieh voor een ander uit 

te geven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 128 

Verijdelen t'an de stemming of /'an den 
uitslag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 

Kind. Zie Minderjarigen, 

Kinderdoodslag , Kindermoord , .. . . . . 

Deelneming aan -

Klachte. Grond voor het aannemen van 
klachte-misdrijven ......... . . . .. . 

290 , 291 

292 

I ndiening en intl'ekking del' - ,., . ,., . . 64- 67 
Dool' wien in te dienen,' 

VOOI' personen beneden 12 jaal' en::. .. 64 
1,'001' intussehen overledenen. . . . . . . .. 65 

TeI'mijn 1'001' de indiening del' - ,.,.... 66 

Termijn voor hare intl'ekking, . . . . . . . . . .. 67 

Valseke aangifte of - omtrent een niet 
gepleegd feit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 188 

Splitsbaarheid der - tegen daders en 
mededaders .................. . ..... . .. . 

DOOI' valsehe - of aangifle iemands eer 

of goeden naam aanmnden. . . . . . . ....... 268 

Eene - verplicht niet tot vervolging . . 

Knevelarij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 366 

Deel en Bladz, 

II 577. 

III 143, 144. 

III 100. 

II 17, 58. 

II 58. 

60. 
61 

62. 

63. 

II 461. 
462. 
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I 493, III 33. 
I 494,497,500, 

494. 
497. 
497. 
500. 

II 188. 

295. 

417. 
415. 

III 71. 

Komma. Over 't gebruik der - . . .... . . .. I 144,349,486,504,523, 
II 17, 100, 167, 173, 182, 213, 215, 218, 240, 261, 264, 427,463,476,508,523, 
III 16, 18, 20, 63, 81, 88, 94, 110, 120, 148, 153, 173, 203, 265, 346, 

Koppelarij . . . . . . . . . . .. . . .. ,....... . .. . ... 250 
rn 

II 319, 332. 
4:1 
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Art. Deel en Bladz. 

Kosten van gevangenisstl'af en:.. ten laste van 
den Staat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 35 

--- van openbaannaking der uitspraak ten 
laste van den veroordeelde. . . . . . . . .. ..... 36 

Over de - van het geding handelt het 
Wetb. van Strafvordering .. . ... . ....... . 

Krankzinnigen. Valsche geneeskundige verkla

ring ter opname en:.. in een gesticht VOOI' - 228 
Weigering om in een gesticht opgenomen-

of het register of de akte hunnel' inscll1'ijving 
te vertoonen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 369 

Iemand opnemen of houden in een gesticht 

vaal' - ::.onder inzage van het ve1'eischt bevel 
of zonde!' de noodige insch1"ijving. . . . . . . . .. 464 

Kmnk:.innigheid (zie ook Toerekenbaarheid) . 

Krijgsdienst nemen bij eene buitenlandsche mo

gendheid, die met Nederland in oorlog is en:.. 101 

lioor vreemden - aanwerven zonde l' toe
stemming.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 205 

Kunstverrichtingen. Een kind beneden 12 jaal' 
voor gevaarlijl(e - laten gebruiken . .. 253 

I 361. 

363. 

363,364 . 

II 266. 

III 80 . 

346. 

I 365. 

II 24. 

217. 

II 365. 

Landlooperij . ............ . . ...... ... . ... ... 432, 433, 434 I 56, II 206, 

Landsfl·iedenbruclt . .................... . .. . 

Landverraad, hoogverraad. . . .. . ......... . 

Laster. Misdl'ijf van - ........... , . . . . . . .. 262- 265 
--- jegens ambtenaren . ....... , . . . . . . . .. 267 

Lasterlijke aanlilacht . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 268 

Leed, letsel .. ....... .. .................... . 

Lenociniu1IL .. 

Levensrooving. Zie Dood. 

Leverantien, Bedl'jeglijke handelzng of op:.icht 
bij - in tijd van oorlog. . . . . . . . . . . . . . . . .. 105 

Id. tegen bondgenooten. . . . . . . . . . . . .. ... 107 
Bedl'ieglijke handeling bij - 'van bou,wmate-

111204,230,345. 

II 90. 

II 11. 

l! 395, 396. 
417. 
417. 

II 92,475. 

II 319,332 

II 31. 
34. 

l'jalen of benoodigdheden 1'001' vloot of leger. 331 , 332 570. 
Deelneming door ambte1tal'en, die bestuur 

of toezicht hebben, aan aannemingen qf -. 376 III 93. 

Lichamelijk leed, letsel ........ .... . ....... . II 92,475. 

~~-- -~~~- -- --- -- -- ~- -----
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lichamelijk letsel. Wat ~waar - is. 
Veroor~aken ran - dom' schuld . . 

Zie ook Mishandeling. 

Lijfstraffen, Over de -

Lijk. Zie Begraven. 

lijkschouwing. Verhindering enz. mn gel'ech-

Art. 

82 

308 

Dcel en Bladz. 

I 531. 

n 483 

I 168. 

telijke - ..... .. ...... . ... ,. . ..... . ..... 190 Il 194. 

635 

Listige kunstgrepen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Il 546, 548, 551, 555, 559, 

Lokalen. Besloten - of erven, of voor open-

baren dienst bestemde -. Zie Huisvrede. 

Loterijen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ...... . 

Maand is een tijd VIMt del·tig dagen . ... , . . . .. 88 

Jllededader .............. . .. , ............. . 

Zie ook Dader en Deelneming. 

Medeplegen . ..... ......... ................ . 

Aledepliclitig, . . . . . . . . . . . . . . .. . . ... . ...... . 

Medeplichtigheid. Passieve hulp . . ..... ... . 

--- aan een misdl'ijl. . ... .. .. .. ,.,.... 48 
Stmfbam'heid daarvan...... . . . . . . . . . .. 49 

Invloed van pel'soonlijke omstandigheden. . 50 
j)e - aan ot'e,·tl·eding niet stmfbaal·. . . . 52 

j)e - is onder misdl'ijf begrepen. . . . . . . . 78 

Over - aan militaire delicten ...... .. . 

Meineed. Stmfbare..... . .,............. . . . 207 

Omkooping tot - ............ , ...... . 

Menschenroof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 278 

Merken (Valsche). f;i e Valschheid. 
Wet van 25 Mei 1880 (Stb. nO. 85) op 

de handels- en fabrieksmerken. . . . . . .. . 

Militaire kleeding, uitrusting enz. opkoopen enz, 
of daart'an geen I'egister houden.. . . . . . . . .. 439 

Jllilitai7'e mi.!drijven, Zie Deelneming, Herha

ling, Insubordinatie, Muiterij, Oproer. 

Militair werk. Een - belemmeren enz. in tijd 
van o01'log of eene teekening, besc/!7'ijving enz. 

van eeu - aan den vijand t'erstl'ekken . . .. 102 

Id. met betl'ekking tot de bondgenooten.,. 107 

Teekening of , esch7-ijving van eenig - malten 
of openbm·en. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 430 

III 296,333. 

I 540. 

I 414, 435. 

1437. 

I 437. 

I 412. 

442. 
444. 

445. 
452. 

527. 
Il 214. 

Il 220. 

228, 229. 

Il 430. 

Il 581. 

III 263. 

Il 26. 
34. 

III 201. 
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Art. neel en Bladz. 

Militie te land buitengewoon bijeengeroepen 

zijnde, wordt er geacht tijd !'an oorlog Ie bestaan. 87 

Ongeschikt maften VOOI' dienst bij - of 

schutterij .. ................. .. . ...... .. " 206 

Deelneming door ambtenal'en, die bij keuring 

of toelating ~ijn, aan be::;ol'ging t'an plaats-

vervangers enz .. .... .... ... .. .. ... .. ..... 376 

Minderjarigen enz. Strafl'echtelijke t'el'volging 

t'an een kind. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . ...... . 38, 39 
Door wie voor kinderen beneden 16 jaar 

I 538. 

II 219. 

ilI 93 

I 383. 

en voor curandi de klachte geschiedt. . . . . .. 64 494. 
Ontucht, ontuchtige handelingm en:;. met -, 244, 245, 241, 

249, 250 il 307, 317, 319, 332. 
Een kind beneden 16 jaal' dronken maken. 252 II 352. 
Een kind beneden 12 jaar afstaan t'oor 

bedelarij of gevaarlijke verrichtingen.. . . . . .. 253 
Ontvoering, vel'berging en:;. t'an een - 279, 280 
In zaA'en t'an -, curateele enz. opgeroepen 

als bloedverwant enz., niet verschijnen. . . .. 445 
Over opnemiDg van - zonder kennis-

geviDg .... ......... .. .......... ...... . . 
11 an een kind beneden 16 jaar sterken drank 

toedienen.. ...... .... ..... ... .......... 454 

VeraDtwoordelijkheid van strafbare fei-
ten va D - beneden 16 jaar ........... .. 

Zie ook Schaking en Vondeling. 

Ministerieele verantwoordelijkheid. Ambtsmis

drijven van hoofden van ministerieele depal'-

tementen .. 

Misbruik !'an vert1·ouwen .. .... ....... . . . ... . 

Misdrijf, Karakter van - in tegeDstelling 
van overtrediDg, . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . 

Een - plegen en eeD - begaan ..... . 
Onder - is ooI. medeplichtigheid en poging 

begrepen .. . ...... .. . . ... . . 

RaDgschikking der misdrijveD ........ . 

Mishandeling (BepaliDgeD omtreDt) toepasselijk 

355,356 

78 

bij twel'gevecht in de ge/'aUen van aI·tikels.. 155, 156 
Mishandeling; wreede behandeling .. 

Kenmerkend onderscheid van - en in-
jnria realis .. .. .. .. .. .......... . 

Het misdl'ijj tian - . , . . . . . . . . . . . . . .. . 300 

365. 
431, 435. 

III 274. 

287. 

320. 

335. 

lil 49. 

IJ 535, 531. 

I 63. 
373. 

527. 
II 1. 

IJ 111, 114. 

371, 477. 

388, -H5. 
472. 
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Art. 
Mishandeling (Vervolg.) met 'voorbedachten rade, 

:;ware -, en zware - met t'ool'bedachten rade. 301-303 
--- van vader, moeder, ambtenaar enz. .. 304 

Zie ook Bedreiging en Dieren. 

Moord. (Bepalingen omtrent) toepasselijk bij 
tweegevecht in de gevallen van m·tikels . . . .. 155, 156 

Beteekenis van - ...... . ........ .. . 
Het misdrijf van - ............ .. .... 289, 292 
Kindermool'd en deelneming daaraan..... 291, 292 

Zie ook Bedreiging en Zelfmoord. 

Muiterij onder het krijgsvolk vel'wekken bij oorlog. 102 
fd . onder dat van de bondgenooten. . . . .. 107 

___ 1ian krijgslieden uitlo/tken in tijd van vrede. 204 
--- aan boord.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 396 

Tot - op een Nederlandsch schip of zee-
visschersl,am·tuig opruien . ......... . ...... 397 

Munt, muntpapier. Aan muntspecien den be
drieglijken schijn van gouden of zilveren 
geven enz ........................... . 

Vervaal'digen ofverspl'eiden t'an uruA'wel'ken 

of stukken metaal, op - gelijl.ende. . . . . . .. 440 
Zie voorts Muntmisdrijven , Namunten 

en Valschheid in geschriften. 

Muntmisdrijven. Over den aard van - .... 
Namaken en vervalschen van munt of 

11luntpapier .. ............................ 208 
Id. van buitenlandseh . ..... . . ......... · 212 
Uitgeven van valsche munt of muntpapier. 209 
Id van buitenlandseh. . . . . . . . . . . . . . . . .. 212 
Muntschennis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 210 
Id. van buitenlandseh. . . . . . . . . . . . . . .. . 212 
Uitgeven van geschonden munt. . . . . . . . .. 211 
Id. van buitenlandsehe. . . . . . . . . . .. .... 212 
lVederuitget'en van valsche of geselIOnden 

munt of muntpapier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 213 
Voorhanden hebben 'van stoffen of werk-

tuigen, bestemd voO!' - ................. 214 
Zie over kredietpapier Valschheid in ge

schriften. 

Naam. Gebruik van eens anders - op waren 
of hare verpakking. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 337 

Een valschen - opgeven aan het openbam' 
ge:;ag . ..... . ... . ........................ 435 

Aanmatiging of verandering van - . . . 

Deel en Bladz. 

1 472. 
478. 

Il 111, 114. 

448. 
460,462. 
461, 462. 

Il 26. 
34. 

213. 

III 142. 

143. 

Il 546. 

III 265. 

Il 230. 

232. 
240. 
232. 
240. 
232. 
240. 
232. 
240. 

241. 

241. 

Il 577. 

III 254. 
276. 

637 
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Art. 
Nacht. Beteekenissen van - .... . ....... . 

Over -, nachtelijk en nachtrust ..... . 

Nachtrust Invloed der - bij misdl·ijven.. . . .. 138, 139, 311 

--- storen door rU'/1WC1' of bUl'engerucht .. 431 

J\'amunten . ........ ........... ... ........ . 

Nederlander. Wie - is en daarmede getijk staat. 83 

Nederlandsch schip. Beteekenis. . . . . . . . . . . . .. 86 

Non bis in idem. Zie Verval. 

Noodweer maakt ontoerekenbaar . ...... . 41 

Nothstand . .............................. . 

Of. Beteekenis van -; sive, veL ......... . 

Omkooping bij ttitoejening van kiesrecht. . . . .. 126 
--- van ambtenaren. .. .. .. .. .. .. .. .. ... 171 
--- van l·echters... ..... ... ............ 178 

Over - tot meineed ................. . 
Zie ook Ambtsmisdrijven. 

Onderhandelingen voel'en met eene buitenland-

sche mogendheid ten nadeete van den staat. 99 

Onderscheidingsteeken van een ambt onbevoegd 
dmgen ... . .... ................. ' " ...... 196 

Een valsck - op het schip voel·en. . . . . .. 41 D 

Onderwerp van provinciale- of gemeentewet-

- . .. . 

Deel en Blad z. 

I 540. 
II 86,87, III 203. 

II 79,498. 
m 203. 

II 237, 239. 

I 533. 

I 537. 

I 406. 

1404. 

II 463. 

II 60. 
165. 
165. 
228. 

II 21. 

II 203. 
III 155. 

geving ....... ... . ... ... ...... . .. ...... . 

Onhel'roepelijk veroordeeld . ... .. ...... . ... . 

111175,194,195,200. 

1417. 

Onmacht. Brengen in - slaat gelijk met het 
plegen van geu'eld . . . . . .. ... .. .. . . ... .. 81 

Onteerende straffen. Het stelsel der - ver-
vallen ........ ........... . ............. . 

Ontlijving. Over - voor: homicide ... . . ... . 

Ontplofflng opzettelijk teweegbrengen met gemeen 
gevaal' VOOI' goedel'en, levensgevaal' of doode-

lijk gevolg ........ ...................... 157 
Id. door schuld.... .. .... ............. 158 

Ontucht, ontuchtige handelingen. Beteekenis 
van - .............................. . 

Zie voorts Eerbaarheid en Vleeschelijke 
gemeenschap. 

Ontvluchting van gevangenen ......... . ... . 
Zie ook Bevrijding. 

~. - --- --

. 1 52~. 

I 51, 52,157. 

II 448. 

II 116. 

1~4. 

II 316, 333. 

II 195. 
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Ontwerp del' Staatscommissie. Het niet opne
men in dit werk van het - en de daarbij 
gevoegde Memorie van Toelichting .. ... . 

Art. 

Ontzetting van bepaalde rechten. Van welke? 28 
Wannem' - uit te spreken, . . ........ .. . 
Duur en ingang... . ................. . 

Toepassing van het stelsel omtrent -. 
Uitoefening 'mn een ,'echt waal'van iemand 

29, 30 
31 

ontzet is,. . . . . . . . . .. . .......... ,....... 195 

Onverminderd. . . . . .. .................. .. 

Onwillig, veranderd in: dOOI' schuld ... . . 

Onzijdigheid mn den Staat in gevaar brengenenz 100 

OogmeI''''. Zie Opzet. 

Oorlog is ook bw'geroorlog, en beteekenis van 

tijd t'an o01'log .. .. ... .. ...... ... ..... .. . 
Vel'standhouding tel' t'ero01'zaking van -. 
Overtreding van voorschriften in tijd van -. 
In krijgsdienst treden bij eene andel'e mogend-

heid vóór of in een - enz.. . . . . . . . . .... . 
Hulp aan vijand enz. in tijd van - ... . 
Samenspanning daal'toe . . ... .. . ...... . . . 
In tijd van - verspieders of desel·tie be-

vorderen enz ........................... . 
Bedl'ieglij~'e handeling of opzicht bij levemn· 

ties in tijd mn - . ................... . 

Viel' vOO1'gaande artikels ook toepasselijk ten 
aanzien van bondgenoot en , .... , . , ....... , 

87 
97 

100 

101 
102 
103 

104 

105 

107 

Open baal', Over de beteekenis van - ..... I 49, 196. 

Deel en Blndz, 

I XIV, 

I 346, 

351. 
352. 

II 33,272, 

202. 

I 247. 

II 483, 

U 22, 

I 538. 
II 18. 

22. 

24. 
26, 

29. 

30, 

31. 

34. 

639 

U 68, 105, 280, 390, 393. 

UI 88, 92, 307, 333, 334, 359. 

Openbaarmaking del' I'echtel'lijke uitspraak.. .. 36 
--- van staatsgeheimen.. . . . . . . . . . . . . . . .. 98 

--- van werken, plannen enz. aan den vijand. 102 
--- van een onwal'en staat of balans. . . .. 336 
--- t'an teekening of beschrijl'ing van een 

militair werk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 430 
--- van ambtsstukken . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 462, 463 

Zie ook Geheimen, 

Openbaar Ministerie, Bevoegdheid van het
om al of niet te vervolgen, . , .. , ... , .... 

I 363. 
U 19, 

26. 
575, 

III 201, 

345,346, 

I 222, U 415. 
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Art. Deel en Bladz. 

Openbaar verkeer. Vern'ieling enz. van werken 
of (land- of watel') wegen in het belang 1'an 

het -, met op:.et.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 
A Is voren, dool' sck uld . . . . . . . . . . . . . . . .. I 63 

Onder land- of waterweg is ook de spoor-
weg begrepen ..... . . .. ... . ...... . ...... . 

Zie ook Spoorweg enz. 

Openbare weg . Di.ejstal op den - 312 

Overtredingen tegen de vrijheid en veiligheid 
op of van den _. ..... .. .... . .... . .. . . . 427 

Begrip van - . . . ... . . . . . . . .. . .. . .. . . 

Oplichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 

Oproer onder hel krijgsvolk verwekken bij oOI'log. 102 
Id. ondel' dat van de bondgenooten .. .. . 107 

--- 1'an krijgslieden uitlokken, in tijd t'an 

vrede . .. . . .. . .. .. .... .. . .. .... . . . .. . 204 

Opruiing tot eenig .~tmfbaar feit, .. . ... . ... . 131 
door de t'el'spreiding en:.. van een ge-

schl'ift, strekkende tot - .. .. . .. .... . . ... 132 
--- tot muiterij aan boord .. . . . .. . .... . .. 397 

Opschriften der titels. Beteekenis van -

TI 142. 
142. 

144 . 

Il 505. 

III 191-
193. 

Il 546 . 

Il 26. 
34. 

213 . 

Il 66 . 

70 . 
III 143. 

voor de uitlegging . . . . . . . . . . . . . . Il 209, 225. 

Op6chudding bij eene tm'echtzitting en::. . . . . . . 185 

Opstandelingen :.ijn onder v ij a n d begl·epen,.. 87 

Opvarenden. Wie - zijn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 

Opzet: op::.ettelijk. Beteekenis, plaatsing enz. 

Il 184. 

I 538. 

I 536, TIl 99 . 

van - . . ........ . .. .. . . . .. ... . .... . .. . I 73, 222, 223. 

Over voorwaardelijk - .... . . . . . . . . . . . 
Opzet en oogmerk .... . ... . .. . .... . .. . 
Opzet en voorbedachte raad . . . . .. . . . . . 

Toepassing van - op genees- heel- en 
verloskundigen enz . . .. .... . .. . . . .. .. . 

Naar - wordt bij overtredingen geen 
onderzoek gedaan . .. ..... . . .... . .. .. .. . . 

1120, 27, 72,119,122,188,201, 
212,216,363,369,580,584 . 

11159, 83,121,153. 
I 72, 81, 87, 204, III 166. 

11392,393,394 . 
453,460,474. 

468,477,485. 

I 441, III 175 . 

Ordeteeken enz . onbe!'oegd dmgen oJ aannemen. 435 III 254 . 

III 280 . Overgaan tot iets . . . . .. . .. . . . . . .. . . . .. . . . 

-.-- - ------- --- ---
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Art. 
Overmacht maakt ontoerekenbaar.. . . . . . . . . .. 40 

Over den bewijslast van de - ....... . 
Toepasselijkheid der uitzondering van -

op bedelarij .................... . 

Toepassing van - bij het verleenen van 
medische hulp .. ...................... . 

Overspel ........... .. .................... . 241 

Gelijke strafbaarheid van het - voor 
den man en de vrouw ..... . ........... . 

Vervolging wegens - slechts op klachte 
van den echtgenoot, gevolgd door eisch tot 
echtscheiding of scheiding van tafel en bed. 

Overstrooming opzettelijk 'veroorzaken met ge
meen gevaar voor goederen, levensgeL'aal' of 
doodelijk gevolg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 151 

ld. doOI' schuld. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 158 

Middelen tegen of tol stuiting van - ver-
ijdelen, verstoren enz. ...... . ............ 160 

Walerkeel'ing of waterloo zing vernielen, be

schadigen enz. met gevaal' voor - .. . . . . .. 161 

Overtredingen. Karakter van -, ook in tegen-
stelling van misdrijf . . ... .. . ....... . ... . 

BesluUl'ders of commissarissen niet slmfbaar 
wegens - buiten hun toedoen gepleegd. . . .. 51 

Uitsluiting der strafbaarheid naar het 
eerste boek geldt ook voor - ......... . 

Zie ook Poging en Medeplichtigheid. 

Plechtigheid (Kerkelijke of Begrafenis-). Zie 
Vergadering. 

Plundering is concursus van openlijk geweld 
en diefstal ............................ . 

Poging tot misdrijf. Wanneel' - stmfbaal' is 
en met wel/re stmf.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 45 

--- met ondeugdelijke middelen of object. 
--- tot drukpersdelicten .. . ......... . 
--- is onder misdl'ijf begrepen. . . . . . . .. . 18 

Simfbal'e - = aanslag .... 79 
--- tot het misdrijf van verspreiding ... 
--- tot tweegevecht niet slmfbaal·. . . . . . .. 154 

Over - tot dwang en wederspannigheicl. 
Over - tot schending van een beslag ... 
Vereischten van - tot dwang, afdreiging. 

--- tot eenvoudige mishandeling niet stmf-
baal· .... ... .............. . 

III 
300 

641 

Deel eu Blndz. 

I 40-t. 
II 429. 

111214,215, 216. 

258. 

II 282. 

297, 301. 

296. 

II 116. 
134. 

139. 

141. 

163,441, 111174. 

1 450. 

III 175. 

II 91. 

I 419. 
422, 425, 427. 
430,433. 
527. 
528. 

II 40. 
109. 
174. 
209. 
446. 

472. 
43 



642 ALPHABETISCH REGISTER, 

Art. 

Poging tot overtreding niet stmfbaar,.. ... . 46 

Poging tot ~etfmool'd . ...... . 

Postel'ij. Zie Brieven, 

Praejudicieel geschil schorst de vel'jaring. . . . 73 

Praemeditatie. Zie Voorbedachte raad. 

Preventie1'e detentie. Zie Voorloopige gevangen
houding. 

Prijs. DoOI' logenachtige berichten den - van 

wal'en, fondsen en~. doen stijgen of dalen. , 334 

Prostuutie . ... . . . . . . .. . . . .. ......... . .... . 

Provinciale Staten. Misd/'ijt'en tegen de - .. . 123, 124 

Provocatie ... . . . ....... . ................ . 

Recht.en. Over ontzetting van -, Zie Ontzetting. 

Rechtsweigering. . . .. . .... . . ....... . .. . ... . 

Recht van pand, terughouding , vruchtgebruik 
of gebruik. Onttrekking eener ~aak aan het - . 348 

Recht van schrijvers en kunstenaars. Zie Auteurs-
recht, 

Recht van toeëigening, Over inbreuken op het - . 

Recidive. Zie Herbaling, 

Recipl'ociteit verwerpelijk tot strafbaarstelling 
van een feit . .. . .. . .... . . . ...... . ..... . . 

Regeeringsraad , Dwang en~. tegen den - of 

een lid daarvan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 
Samenspanning dam'toe. . . . . . . . . . . . . . . . . 96 

Rijksopvoedingsgesticht. Wanneer de plaatsing 
in een - geschieden kan. . . . . . . . . . . . . . . .. 38 , 39 

Wenscbelijkheid van een - . , ....... . 
Zie ook Gesticbt, 

Rijkswerkinrichting. Duw', aal'd en ingang der 
st/'af van plaatsing in eene - .......... . 32 

Kosten dier stmf ten laste t'an den staat. 35 

Riolen, Opzettelijk en wederrechtelijk vernielen, 

beschadigen of onbruikbaa1'1naken t'an wel'ken, 

dienende tot - ........ . . ............ . . 351 
Tdem door schuld. . . . . . . . . 351 bis 

Rumoer, Zie Rustverstoring, 

,- - --- -- ---

Deel en Bladz. 

I 430. 

U 465. 

I 516. 

U 572. 

U 333, IU 296 . 

U 55. 

I 408, U 456. 

111 54, 55, 56. 

UI 24. 

Hl 45. 

U 48 . 

U 15 . 
17 . 

1383,384. 
399. 

I 354. 
361. 

UI 39. 
40. 
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Art. 

Rustverstoring door valsche alU1'mkreten of 
signalen . ... , .. , . , . , ' ..... , , , .. , , , .. " .' 142 

--- van de nachtl'vst door l'untoel' ofbw'en
gerucht . . , , ... , ... , . , ... , . , , , ... , .. , . . .. 431 

643 

Deel en Bladz. 

II 93 

III 203. 

Samenloop 'van strafbare feiten. ' , .. , ... , , ,. 55-63 I 477, 479, 481, 483, 
485, 486, 488, 490, 492' 

Concw'sus idealis.. .. ... ............... 55 I 477. 
Concursus rea/is. ' , ... , .. ' ... , . ... . . , ., 56-58,61 1 479, 481, 483, 488. 

Bepalingen omt1'ent het opleggen van bij-
komende straffen . .......... , .... , , , .. , .. 59, 60 I 485,486. 

___ t'an o!'ertredingen of van deze met mis-

drijven . . , .. , ' .... , . , .. , , . , ... , . .. . .... . 
--- bij ongelijlitijdige berechting., , .. ., .. . 

Samem·otting. , . , .. ,.,." .. , ............. . 

Samenscholing. Deelneming aan - . ...... . 

Samenspanning. Wanneer - bestaat., , , .... . 

--- tot aanslagen enz . ..... . ........... . 

- - - tot hulp van den vijand en::. . .. , .. , .. 
--- ten nadeele van bondgenooten, .. , ' , .. 

Niet-aangifte van eene - of een voornemen 
tot het plegen van zwal'e mtsdrijven . . ' 

62 

63 

186 

80 

96 

103 

107 

135, 

Schaking , , . , , .... , , , , .. , . , , , ... , . .. "'. ' 281 

Scheepsofficier is ondel' schepeling begl·epen., 85 

Voor den - wordt de straf vel·/wogd. , ., 40 I 

136, 

Scheepvaart. Misdrijven tegen de 1'eiligheid der- 166, 167 

Een vaal·tuig opzettelijk of door schuld doen 

490. 
492, 

II 91, 

II 185. 

I 529. 

II 17. 

29 
34 , 

137 73, 

II 436, 

I 536, 

III 146. 

II 146. 

zinken, stranden, enz ... , .... , ...... , .. ·· 168, 169 149. 
Td. met het oognw'k van wederrechtelijke 

bevoordeeling ten nadeele 'van verzel.eraar of 
houdel' mn bodemerijbrief. .... , . , .. . , , , , .. 328 556. 

Weden'echtelijkp 'venûeling of onbruih'baal'

maläng van eens anders 1'aU1·tttig .. , . . . . . .. 352 III 42. 

92. 

74, 78. 

Scheepvam·tmisdrijven .. ................. 381-415 100, 101 , 102, 
103, 10~, 106, 119, 128,129,130,131,140. 142, 143, 1~~, 145, 

146,147,149,151,152,153,154,155,156,157,158,159. 
Scheepvaartovel·tl·edingen, .. , " ..... " .. 469-474 III 352, 353, 354, 355. 

Zie ook Slavenhandel. 

Schelmerij van den schipper . ...... , ........ 402, 403 III 146, 147. 

Schending van geheimen. Zie Geheimen. 

Schepeling. Wie - is. .., ........ , . ... . ,. 85 1 536) III 99. 

Als - dienen op een vaartuig voor slaven-
handel . .. , , . , , ............. , .. , ........ ' 276 II 428, 
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Art. Deel en Bladz. 

Schip, Wat onder Nederlandsclz - te 'verstaan is, 86 I 537. 
Vaartuig en - """""", . . .... ". I 537, 538, III 152, 154. 
Wedel'rechtelijke 11ernieling enz. van een 

vam'tuig, , , .. , , , ..... , ... , ..... , ...... " 168, 169 

Een vam'tuig voor slavenhandel leveren of 

ver~ekeren, , ... , , , . , , , ....... , .... , ... , ., 271 

Wederrechtelijke bemacMiging van een vaar-
tuig, ' , .... , . , ......... , ... , ... , ... , . . .. 386, 387 

Buiten nood~aak of wederrechtelijk verlalen 
van een - .. , ............ , , . . . . . . . .. .. 404 

Onzeewaardigheid van een - ,. . . . .. . 

Schipper, Wanneer de wet toepasselijk is op 

den - en::;, buiten het l'ijk en buiten boord. 

Wie onder - verslaan wordl, .... , , .. , , 

Als - dienen op een vaal'tuig VOOI' slaven-

handel, .. ,., ......... " .... , ... . ....... . 
Schelmerij van den - ................ . 

Het verlaten van een schip door den -

buiten nood::;aak en::; .. . . ................. . 

Benadeeling van l'eedel'ij of op t'al'enden doOI' 
den - ................. , ............. . . 

Het ongerechtigd 1!Oeren door den - van 

de j\'ederlandsche vlag of onderscheidings

teekenen van een oOl'logs- of loodsvam'luig .. 

Onbevoegd als -, stuunl/an of machinist 

dienst doen,.. . . . . . . . . . . .. .. . .. .. ..... . 

Niet vel'leenen dool' een - 'l.'an de vereischte 

hulp aan de justitie of aan, door aandrijt'ing 

of aanval'ing met hem, in nood ·verkeerenden. 

Verzuimen van den - omtl'ent monslerrol, 

scheepspapiel'en, l'egislers, gebool'te of ot'er-

lijden, aanvaring en~ .. . . .. , . .......... . . . 

Nalaten ran hulp door den - aan in nood 
vel'keerenden, .. . .. .. . . ... , ... . .... , .. , . . . 

Sc/mld. Beteekenis enz. van - , . 

--- wordt onjuist uitgedrukt door: on-
willig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 

Toepassing van - op artsen em: . . ... . 
Naar - wordt bij overtredingen geen 

onderzoek gedaan . .. . , . . ... .. ...... , . 

Schutterij. Zie Militie, 

Sequestratie. Zie Beslag. 

- ,- - ---------_. -

85 

275 

402, 403 

404 

405-408 

409, 410 

411 

412-414 

469-473 

474 

I 84 , 204, 
138, 442, 

Il 149. 

430. 

III 103 . 

149. 
148,352. 

I 146. 
536. 

Il 427. 
III 146, 147. 

149. 

151, 152, 153,154. 

154, 155, 

156. 

156, 157, 158 . 

352,353,354. 

355. 

222, Il 119, 134, 
484, III 52. 

Il 483. 
485. 

I 441, III 175. 
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Signalen, Zie Rustverstoring, 

Slavenhandel drijven of daaraan deelnemen, . 
Als schipper dienen op l'en vam'tuig voor 

- bestemd, . . . . . . . . . . . . . .. . ........... . 
A Is schepeling id . ... . ........ .. ....... . 

Verhuren, 'vervl'achten ofver:.elteren van een 

vaartuig voor - ....................... . 

SluipakAoord. Zie Faillissement. 

Smaad, smaadschrift. Het misdrijf 1!an - .. . 
--- jegens ambtenaren .. ................ . 

--- ten aan:;ien 1'an ot'erledenen .. ... ... . 

VeI'spreiding t'an beleedigend of voor een 

overledene smadelijk geschl'ift of afbeelding. 
Dwang dool' bedl'eiging met - ......... . 

Zie ook Afdreiging. 

Spel. Bedrog bij het - .................. . 

Zie ook Hazardspel en Loterijen. 

Spoortl·ein. Zie Spoorweg. 

Spoorweg. Op:.ettelijk gevaar vero01·:.aken 1'001' 

Art. 

274 

275 
276 

277 

261 
267 
270 

271 
284 

het verkeer over een - ........... . . . . . .. 164 
ld. door schuld ........ ................ 165 

In geval van dwang of wederspannigheid, 

staan bestuurders e.nz. van een - gelijk met 

ambtenaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 183 
Diefstal in een spool·tl·ein. . . . . . . . . . . . . .. 312 
Opzettelijk en weden'echtelijk vernielen, be

schadigen of onbruikbaannaken 'van - werken. 351 
(dem door schuld . ....... . ........ . 351 bis 

Zie ook Openbaar verkeer. 

Staatkundige plichten en rechten .......... . 

Staatsplichten en staatsrechten. Misdrijven be-
trekkelijk de uitoefening van . . . . . . . . .. 121-130 

Stalen-Generaal. 1I1isdl'ijven tegen de - ...... 121-122 

Sterke drank. Dwang tot gebruik van bedwel-
menden dmnA· . ....... .. ........... . . ... 252 

Wet van 28 Juni 1881 (Stb. nO. 97), ge

wijzigd bij de wet van 16 April 1885 
(Stbl. nO. 78) op den kleinhandel in - enz. 

Toedienen van - aan een kind beneden 16 

jaar. 

Zie ook Dronkenschap. 
454 

645 

Deel en Blndz. 

Il 427. 

427. 

428. 

430. 

Il 389. 
417. 
418. 

422. 
442. 

Il 547. 

Il 143. 
144, 

175. 

505. 

III 39. 

40. 

II 54. 

Il 55, 58, 60, 
61, 62, 63, 64. 

Il 55. 

Il 352. 

Il 355, III 316, 322. 

III 320. 
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Art. 
Straatschenderij. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ...... 424 

Strafbaar feit.Verdeeling der strafbare feiten . 
--- bestaat niet dan uit kracht del' wet. . I 

Opruiing tot een - .............. . .... 131 

Inl'ichting, gelegenheid oImiddel verschaffen 
om een - te plegen. . . . . . . . .. . .. 133 

Zie ook Verspreiding. 

Strafbaarheid. Uitsluiting, vennindel'inU ofvel'-
hooging del' - .. . . ..................... 37-44 

Deel en Bladz. 

III ] 78 . 

I 60 . 
119. 

II 66. 

71. 

I 364, 383, 384, 
404,406,409,410,411. 

Geene vermindering van - wegens ge-

brekkige geestontwikkeling .... . ...... . . . 
Zie ook Herhaling, Toerekenbaarheid 

en Verwanten. 

Straffen. Het stelsel van onteerende - ver-
laten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ....... . . 

Strafstelsel in het algemeen . . ........ . 
Over de doodstraf en lijfstraffen . . .... . 

HoofdstraDen en bijkomende straffen . ... . 

Geene speciale strafminima aangenomen. 
Vergelijkend overzicht van de straf-

maxima van het oorspronkelijkRegeerings-
ontwerp enz ............... . ..... . ..... . 

De maxima der - van het Wetboek .. 

Zie voorts Geldboete, Gevangenisstraf, 
Hechtenis, Ontzetting, Openbaarmaking , 
Rijkswerkinrichting , Verbeurdverklaring 

en Verval. 

Strajim'ichting heeft geen technische be-
teekenis ... . .... . .... . ............. . .. . 

Strafvordering. Over verjaring der -. Zie 
Verval. 

Strafwet toepasselijk op strafbat'efeiten, gepleeud: 
binnen het Tijk . .. . ......... . ... . ... . 

op een Nederlandsch vaartuig ........ . 
buiten het I·ijk . ............. . ... . .. . . 

aid. dool' een Nederlander . .... . .. . . 
aid. door een Nederlandscllen ambtenaar. 

aid. dooI' schipper enz. t'an een Ned. 

vaartuig . ...... . . .. .. . .. . .......... . 

Toepasselijkheid der -, bepel'kt dooI' het 
volkem'echt .................... . ........ . 

9 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 

388. 

I 51, 52,157. 
148. 
168. 
198 . 
152,154,395. 

III 363. 
370. 

II 331. 

I 120. 
123. 
128. 
139. 
144. 

146. 

l47. 
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Art. 
Strafwet. (Vervolg.) 

De acht eerste titels van het eel'ste boek 

ook toepasselijk op feiten, strafbam' volgens 
andere wetten en l'erordeningen . . . . . . . . . . . 91 

In wel'king treden der -

Strafwetboek. Zie Wijziging. 

Strooperij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . 

475 

314 
--- met vaal'tuigen enz, of met vel·:.wm'ende 

omstandigheden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 315 

Op gequalificeerde - ook geldboete " 
Wanneel' de ven'olging is uitgesloten of 

alleen op klachte plaats heeft.. . . . . . . . . . . .. 316 

Surséa nce van betaling . In geml van _ . eigen , 

machtig, buiten den bewindvoerdel' om, han-

delen . ... . ....... . . . ...... . .. . . . . .. .. ... 442 

Taal. Over spelling, stijl en - van 't Wetboek, 

Tegenpm'tij, u:ederpal'tij .. . ...... . . . .... . .. . 

Tegenwerking der justitie door schuldigen te 

verbergen, misdrijt'en te bedekken en:.. . . . .. 189 

Telegraaf. Op:.ettelijk en weden'ech/elijk t'el'nie, 
len, beschadigen of onbruikbaar maA'en van 
- werA·en .. ... . . ... ....... . ... . .. . ... .. 351 

Idem door schuld . ... . . . . . . . . . , . . . . . . .. 351 bis 

Telegraphie, Zie Brieven. 

Telephoon , .. . . 

Terechtzitting stOl'en of op bevel zich 'lJan de 
- niet 1Jerwijdel·en .. .... . . .. ... . ....... . . 185 

Titel. Onbevoegd een adellijken - voeren of -

rang of wam'digheid aannemen. . . . . . . . . . .. 435 
Ambts- of beroeps- .. . . . ... . , . .. . . 

Toerekenbaarheid. Invloed 1'an abnormale geest-
vermogens . . ..... . ....... . .. . ........... . 

Jeugdige leeftijd, ... . , .... . . . . ......... . 

Ovennacht .... .. ......... . . , . . .. . ... . . 
Noodweer ..... .... . .. . .. . . , .......... . . 

Wettelijk voorsch1'ift . . " ... . . ......... . 

Ambtelijk bet· el . .... . .... . . . . ......... . 
Schending of mibruil~ van ambt, grond pan 

strafverzwaring . .................. . .. . .. . 

31 

38 , 39 

40 
41 
42 
43 

44 
Bestuurders of Commissarissen niet .Itra/bam' 

wegens overtreding, buiten hun toedoen gepleegd, 51 

Deel en Bladz. 

1 544. 

Hl 356. 

II 508. 

508. 
515. 

520. 

III 268. 

I XII, 38, 

II 1l0. 

II 189 . 

III 39. 
40. 

III 40. 

II 184. 

UI 254 . 
255, 257 . 

I 364. 
383,384 . 
404. 
406. 
409. 
410. 

411 . 

450, 

647 
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Art. Deel en Bladz. 

Toestemming, vergunning .... . . : .......... . 

Tolk. Niet 1'oldoen aan de vel']ilichting als -. 192 
Als - opgeroepen, wederrechtelijk wegblijven. 444 

Transactie in strafzaken . .... . ...... . . . ... . 

Troonopvolging . . ............... . .. .... . .. . 

Tweegevecht is een delictum Bui gener is ... 
A an:.etten tot - en overbl'engen van eene 

uitdaging.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ...... 152 

Verwijten of bespotten wegens niet uitdagen 

of afwÎJ~en van eene uitdaging. . . . . . . . . . .. 153 
Stmf op -, niet op poging. . . . . . . . . . . .. 154 

Wannm' de bepalingen 01lltl'ent 1noOl'd, dood-

slag of mishandeling op -worden toegepast. 155 

Niet-stmfbaarheid del' getuigen en genees

kundigen, behoudens uit:.ondering voor de ge-

tuigen . ....... . ......................... 156 
Amerikaansch duel. . . . .. . ... . . ,., . . . 

Uitdaging. Zie Tweegevecbt. 

Uitgevel's, Zie Drukpersmisdr~ ven. 

Uitoefening van een recht ofambt. Onbet'oegde -. 195- 197 

Uits tellen, ver tragen ... ............ .. . .... . 

Vam·tuig. Wat een Nederlandscb - is . . . . . 

UI 265. 

U 196. 
IU 272. 

1 502, 519. 

U 15. 

U 101. 

105. 

105. 
109 . 

111. 

114. 
466. 

11202,203,205. 

I 40, lil 5, 9 . 

I 537, 538 . 
Schip en - .. . . ... . ....... . .... . ... . I 537, 538, UI 152, 154, 
Zie voorts Scheepvaart, Schip, Zee-

visschers. 

Vagebonden. Terugkeer van uitgezette - , .. 

Valsche aangifte of klacllte . . . . . . . . . . . . . . . .. 188 , 268 

Valsche alarmk"eten of signalen. Zie Rustver-
storing. 

Valsche balansen. Zie Balans. 

Valsche munt. Zie Muntmisdrijven. 

Valsche naam. Zie Naam. 

Valsche sleutels. Wat onder - begrepen WOl'dt 90 
Over bet maken van - ... .. ... . ... . 

Valschheid in geschriften. Niet-ol;erlegging van 

stukken bij beweerde - . . . . . . . . . . . . . . . . .. 193 

Bet misdrijf van valsch/zeid in geschl·ift.. 225 

l d, in authentieke akten, schuldbriel'en , 

aandeelen enz., 1îrediet- of handelspapiel' . .. 226 

U 205. 

U ] 88, 4] 7 . 

1 544. 
UI 191. 

U 200. 
252. 

262. 



ALPHABETISCH REGISTER. 

Art. 

Valschheid in geschriften . (Vervolg.) 
--- en vool'handen he.bben van stoffen of 

wel'kluigen VOOI' dit misd,·ijf. . ........ , . . .. 234 

Valsche opgal'e in eene authentieke akte.. 227 
Jialsche verklm'ing van een geneeskundige, 228 

Vervalsching van eene geneeskundige ver-
klm'ing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ......... 229 

Valsclllzeid in getuigschriften van goed ge-

Deel en Bladz. 

II 271. 
264. 
266. 

267. 

649 

drag enz, en "eispassen en:;.. . . . . . . . . . . . . .. 230, 231 

Bet in voo1'1'aad hebben, 'i/woel'en of wedel'-

268,269. 

witgeven t'an valsche Nedel'land.sche bank-
biljetten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 232, 233 

--- door ambtenaren ................. . 
Zie ook Ambtsmisdrijven en Balans, 

Valschheid in zegels of merken. 
DOOI' nam aken of vervalschen van zegels. 216 

Tn "ijksmel'ken of meesterteekenen op gouden 
of zil1'eren werken .. ............. . ..... 217 

In of met ijkmerken. .. .......... .. .. .. 218 
Tn merken op goederen of hunne verpahking, 219 

Gebl'uik enz, van valsche zegels, teekenen 
of mel·ken.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ......... 220 

Wegmaken van afkeu,'ingsmerl(en t'an den 

270. 
III 66. 

II 243. 

245. 
246. 
248. 

249. 

ijk of van de afstempeling van zegels enz.. 221, 222 250, 
Vool'handen hebben van stoffen of werk-

tuigen voor - ............... . . ~ . . . . . . .. 223 
Valsch gebruik flan eens anders merk op 

waren of hare verpakking .. ............... 337 

Vechterij. Deelneming aan eene - met zwaar 
lichamelijk letsel of dood als gevolg. . . . . . .. 306 

Vee. Zie Dieren, 

Veen- en heidebrand (zie ook Brandstichting). 

Velddelicten, . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ........ . 

Veldpolitie. Overtredingen betreffende de-. 
]viet-uitvliegend pluimgedierte laten loopen 

in tuinen of op bezaaiden, bepooten of be
planten grond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 458 

Vee laten loopen in tuinen, bosschen enz. 459 
Op grond, die bezaaid is enz., loopen of 

dam'op, als de toegang verboden is, gaan, 

251. 

577. 

II 481. 

III 196. 

II 515. 

III 337. 

338. 
340. 

"ijden of vee laten loopen . . ............... 460, 461 341. 

Verbanning. Over de straf van -
III 

I 166. 
44 
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Art. Deel en Bladz, 
Verbergen enz, van een schuldige of verdachte 

of van 11001'Wel'pen betl'ekkelijk een misdrijf, 189 

--- van goed, onttl'okken aan een beslag of 
sequestratie . ....... , .. , . . . . . . . . . . . . . . . . .. 198 

- -- van minde1jal'igen . . . . . . . . . . . . . . . . .. 28D 

Verbeurdverklaring van voorwel'pen, aan den 
veroordeelde toebehoorende . .. ..... , . . . . . . .. 33 

Hoe, als de vOOl'werpen niet in beslag zijn 
genomen,........................ .... ... 34 

Opbrengst van - 1'001' den staat. . . . . . . . 35 

Verbl'eking. Zie Braak, 

Verd uistering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 321 
--- met .~chending van een bijzondel' vel'· 

tI'ouwen, in sommige personen te stellen . . ,. 322 
--- met schending van een noodzakelijk te 

schenken t'el'tl'ouwen ...................... 323 

Wanneel' 1~el'volging uitgesloten of 1lan 
klachte afhankelijk is" . , ....... , . . . . . . . .. 324 

Zie ook Ambtsmisdrijven, 

Verduistering van staat. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 236 

Vereeniging. Deelneming aan eene - tot het 

plegen van misdl'ijt'en of aan eene andere 
bij de wet vel'boden -. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 14D 

Onder - is zedelijk lichaam begrepen. 

Vergadering. Verhindering of stol'ing van eene 
-, godsdienstige bijeenA'omst, kerkelijke- of 
begrafenisplechtigheid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143-146 

Vergiftiging van water .................... 172, 173 

--- 1'an wa/'en . . . . . . . . . . . . . . .. ........ 174, 175 
--- van een mensch is doodslag, moord enz, 

Vergunning, toestemming, ... ......... ... . . 

Veljaring van récidive . . . . . . . .. . ........ . 
Stuiting en schorsing van 

Zie ook Verval. 

Verkiezingen. Zie Kiesrecht, 

Verkrachting ..... ... .... ... . .. ............ 242 

Zie voorts Bedreiging en Vleeschelijke 
gemeenschap, 

Verlokking tot het nemen van aandeelen of 

schuldbl'ieven, dool' ver:.wijging van wa/'e, 
of mededeeling van valsche opgaven. . . . . .. 335 

II 189, 

206. 
435. 

I 357, 

357. 
361. 

II 536. 

541. 

543. 

545. 

II 272, 

II 88. 

575. 

II 94, 95. 

U 155. 
157. 
455,457,460. 

UI 265. 

I 416. 
515,524. 

II 305. 

II 574. 
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Art. 

Vernieling , beschadiging enz. van werken tot 
waterliecring of waterloo zing. .. . ..... . .. . . 161 

- -- t'an werken voor het open baal' verkeel' en:. 162, 

--- van teekens voor de veiligheid del' scheep-

vaart . ........... . ....... .. ........... . 166 , 

--- mn een vaartuig ....... . ....... . . .. . 168 , 

--- van gebouwen of getimmerten .. . . , . . . 170 , 

--- van in beslag genomen goed. . . .. . .. . 198 

--- t'an "aken, akten, bescheiden, registers 
van het openbaar gezag.. . . . . . . . . . . . . . . .. 200 

--- van aan een ander toebehoorende goe
deren of dieren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 350 

163 

167 
169 

171 

--- 'van spoorweg-, telegl'aafwerken enz . . . 351 , 351 bis 

--- van aan een andel' toebehool'end gebouw 

of vaartuig .. ................. . ..... . .... 352 

--- van lading, scheepsvool'raad en". aan 
bOOl·d . ............................... . .. 408 

Zie ook Ambtsmisdrijven. 

Verspieder van den 'vijand zijn of hem begunstigen. 102 , 104 

Verspreiding . Het misdrijf van - is niet een 

persdelict, en de poging is strafbaar .... 

--- van een geschrift of afbeelding) belee-

digend VOOI' Koning, Koningin enz.. ...... 113 

id. voor vreemde vorsten ofvel'tegenwoordigel's 119 

--- van een tot eenig strafbaal' feit opruiend 

geschl'ift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 132 

--- vun een geschrift tot het vel'schaffen van 

inlichting, gelegenheid of middel om een straf
baal' feit te plegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 

--- van voor de eerbaarheid aanstootelijke 

afbeelding of vUegend blaadje. . . . . . . . . . . .. 240 

--- van beleedigend of VOOI' een ot'erledene 
smadelijk geschl'ift of afbeelding. . . . . . . . . .. 271 

--- van dl'ukwerken of stukken metaal, ge
lijkende op munt- of bankpapier of speciën.. 440 

Verstandhouding met eene buitenlandsche mo

gendheid, oln den staat in OOl'log te brengen enz. 97 

Verval van strafvordering en straf ........ . 

Non bis in idem. . . . . . . . .. . ........ , .. 68 
Door den dood ........... , . , . , ..... , . . 69 , 75 

Deel en Bladz. 

II 141. 
142. 

146. 
149. 
151. 
206. 

210. 

III 36. 
39, 40. 

42. 

154. 

II 26, SO. 

I 431, 454, II 

II 40. 
51. 

70. 

72. 

281-

422. 

III 265. 

II 18. 

I 502. 
502. 
508,520. 

65 1 

41. 

DOOl' veljaring . . . . .. . .......... , .. .. 70- 73, 76, 77 510, 511, 515, 
516,521,524 . 

Door t'rijwillige betaling in get'al mn ove/'-
tl'eding . ............................... . 74 5 18. 
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Art. Deel en Bladz. 

Vervalsc/ûng. Zie Valsche, Valschheid en 
Waren. 

Vermngende heclttenis. Zie Hechtenis. 

Verwanten (Bloedverwanten, Aanverwanten, 
Echtgenoot). 

Voor - de strafbaarheid wegens niel-kennis

geving van samenspanning enz opgeheven.. 137 
Stmfverhooging V001' - bij ontucht. . . . . . .. 249 

bij verlating van een kind. 258 
bij mishandeling . ....... 304 

Straf vermindering voor de moeder die, uit 

vrees voor ontdekking harer bet'alling, haar 
kind te vondeling legt. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 259 

Stmfvel'volging tegen - uitgesloten of van 

klachte af hankelijli bij: diefstal, strooperij. .. 316 
afpersing, afdl·eiging. 319 

verduistering . . . . . . . 324 
bedrog . .... . . ..... . 338 

onttrekking . ...... " 348 
vemieling. . . . . . . . .. 353 

Niet-t'erschijnen van -, indien zij als zoo-
danig zijn opgeroepen . .... ...... . . .... .... 445 

Verzachtende omstandigheden. Het stelsel van 
- verlaten ........ .. ................. . 

Verzegeling. Schending eener - van het open-
baar ge~ag. . . .. ..... . ........ ... . . . . . . 199 

Vijand. Opstandelingen zijn ondel' - begrepen. 87 

Hulp verleenen aan den - of den staat 
of ::.ijne bondgenoot en tegenover den - be-
nadeelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 102, 107 

Samenspanning daartoe.. . . . .... ...... 103 

Vivisectie . .......................... . 

Vlag. De Nederlandsche - wederrechtelijk als 
sckipper voeren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 409 

Vleeschelijke gemeenschap. Verkrachting ..... 242 
--- met eene VI'OUW in bewusteloosheid of 

onmacht. . . . . . . . . . .. ........... . .. .. ... 243 

--- met een meisje beneden 12 jaar. . . . .. 244 

--- met eene 'vrouw beneden 16 jaar. . . . . 245 

Verleiding 'van iemand beneden 16 jaal' 
tot - met een lierde. , . , , . , . , . . . . . . . . . . . . 247 

II 78. 
319. 
385. 
478. 

385. 

520. 
534. 
545. 
589. 

III 24. 
42. 

274. 

1 51, 53, 217, 
220,223,388,394. 

II 207. 

I 538. 

II 26, 34. 
29. 

II 369, 372. 

III 154. 

II 305. 

307. 
307. 
307. 

317. 
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Vleeschelijke gemeenschap. (Vervolg.) 
Ontucht t'an Oltders, onderwij~ers, ambte

nal'en, bestuurders enz. met de minderja rigen 

Art. 

of ondergeschikten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 249 

Volkenrecht. Beperking del' strafwp,t daal' het -. 8 

Volksoploop. Bij een - niet voldoen aan een 
bevel tot t'erwijdering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 186 

Vondeling (Te). Aard van het misdrijf van 
- leggen ............................. . 

--- leggen of t'el'laten van een kind beneden 
7 jaar. . . . . . . . . . . .. ................... 256 

--- leggen t'an een kind kort na de gebool·te 
door de moede?' en~.. .. .. .. .. .. .. .. .. .... 259 

Vonnis. Uitgifte van een - in uittreksel of af
SChl'ift, al'vorens onderteeltend te zijn. . . . .. 462 

Voogd . Als - of toeziende - opgel'oepen, niet 
verschijnen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 445 

Voorbedachte mad . ... ...... ... ..... ...... . 

Voorloopige gevangenhouding. Invloed op de 
straf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 27 

Voornemen. Niet-aangifte t'an een - tot het 
plegen t'an misdrijven. . . . . .. ............ 136, 137 

Voortdurend, dutt1·~aam .................. . 

Voorwaardelijke invrijheidstelling. Wanneet· 
eene - kan plaats hebben. . . . . . . . . . . . . . .. 15 

Wij~e t'an herroeping enz. ............. 16 

Vet'lofpassen vaal' de - enz.. . . . . . . . . . . . 17 

Vreemdelingen. Terugkeer van uitgezette - .. 197 

Vt·ijheid. Wie op openbaar gezag van de -
beroofd zij n .................... .. . .... . 

Zie Bevrijding en Vrijheidsrooving. 

Vrijheidsrooving met opzet . ................. 282 

--- daal' schuld ........................ 283 

Niet-constateel'en of kennis geven door een 

ambtenam' van eene - .. . . . . . . . . . . . . . . .. 368 

Zie ook Menschenroof en Vrijheid. 

Vrucht eener lTOUW. Zie Afdrijving. 

Waarzeggerij . ..................... .. ..... . 

Wapenen ............................... . . 

653 

Deel en Bladz. 

Il 319. 

1147. 

Il 185. 

Il 381. 

382. 

385. 

III 345. 

III 274. 

11453,460,474. 

1337. 

Il 74, 78. 

I 532. 

I 267. 
267. 
267. 

Il 205, III 269. 

Il 195. 

Il 439. 
441. 

III 79. 

III 296. 

Il 81. 
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Art. 
Waren-ve,·g!ftiging. . . . . . . .. ................ 174, 175 

Vert'alsching 1'an eet-, d"ink-, genets· 
111 iddelen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 330 

Dm p1"ijs van koop- en.:;. bed1"ieglijk doen 

stijgen of dalen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 334 

Zie ook ~erken. 

Waterkeering, -Ioozing. Een werk tot - ver

nielen en:;. met gemar voor ove1"strooming.. 161 

Op~ettelijk en wede'TecliteZijk ve1"nieZen, be

schadigen of onbruikbaar maken van werken, 

dienende tot - ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 351 
Idem door .Ichuld. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 351 bis 

Waterleiding. Op.:;ettelijk en wederrechtelijk rer

nieZen, beschadigen of onbruilibam' maken van 

werken, dienende tot - ................. 351 
Idem door schuld. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 351 bis 

Wal er snood. Zie Overstrooming. 

Watervergiftiging . . . . . . . . . . . .. . ..... ..... . 172, 173 

Wede1"partij, tegenpartij ... .. 

Wede1"1"echtelijlr . . ......................... . 

Wederspannigheid. Verschil van - en openlijk 
geweld . .. ............................ . 

Het misdrijf van - ........... . ....... 180-182 
Over poging tot - .................. . 

Wegen (Land- en water-). Zie Openbare weg 
en Spoonveg. 

Wegvoering van mindeljm·igen . . ........... , 279 
----- van vrouwen. Zie Schaking. 

Deel en .Blad?. 

U 157. 

561. 

572. 

U l·U. 

IU 39. 
40. 

UI 39. 
-l0. 

U 155. 

U 110. 

I 409, U 81, 154, 
111123,274,276. 

U 90. 
169, 17l. 
IN. 

U 431. 

Werking der strafwet. Ornmng van de 1-8 1119,120,123, 

De aanvang van de - wO/'dl door de wet 

geregeld . .............................. " 475 
Aanvang van de - ................. . 

Werving voor v"eemden krijgsdienst. . . . . . . . . . 205 

Wetboek van Stmfrecltt. Zie Wijziging. 

Wettelijk, wettig. Beteekenis daarvan .. . . .. . 
Id. in wettelijk voorschrift ........... . 
Wettig bevel. ....................... . 
Krachtens de wet = wettelijk voorschrift. 
Wettig gezag.. . . . . . . . . . .. . ........ . . 

128,139,144,146,147. 

IU 356. 
UI 358. 

U 217. 

1 409 (noot 2). 
1348,534, II 179. 

U 201. 
223, 225. 
366,432. 
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Art. 
Wettelijk voorschrift. Uitt'oering mn een -

maakt ontoerekenbam·... . . .. ...... . ..... 42 

Wij:.iging van het Wetboek van Strafrecht 

bij de wetten van 15 Januari 1886 (Stbl. n° 6) 
en 31 December 1887 (Stb!. nO. 265) ..... 

655 

Deel en Bladz. 

1 409. 

I 3, 4. 

Wij:.igingswet van 15 Januari 1886 (Stbl. nO. 6). 1 3, 332, 402, 
11 45, 53, 71, 73,182,296,330,362,380,423,514,585, 

111 20, 34, 41,119,128,130,131,137,183,189,235,258 , 
261,262,265,286,304,320,327,332,354. 

Omvang van de - .... . ..... . .. . .... Il 297 , 302, 303, 304. 
-- van 31 December 1887 (Stbl. nO. 265) . I 4, 513. 

Wij:.e mn aanduiding van nieuwe artikels 
in het Wetboek gebracht ............. . UI 35. 

Woning. Beteekenis van - ... . .. . .. . .... . U 503, 504. 
Zie voorts Huisvrede. 

Zaakbeschadiging. Zie Brieven en Vernieling. 

Zeden. Misdrijven tegen de - . .. ........... 239-254 U 279, 281, 282, 
305,307,316,317,318,319,332,350,352,365,366. 

Overtredingen bet1oeJ]imde de - ......... 451-457 III 299, 300, 305, 
320,330,322,333. 

Zeeroof ...... . .................... .. . 0 •••• 381 - 385 III 100, 101, 102 . 

Zeevisschers en:.. Zie Desertie, Dienstweige
ring, Muiterij en Scheepvaart. 

Zegels. De - eener ver:.egeling verbreken en:.. 199 
Zie ook Valschheid. 

Zelfmoord. Aan:.etten tot of hul1) verleenen bij -. 294 
Over - en poging daartoe . . ....... .. . 

Zwendelarij. Zie Prijs en Verlokking. 

Il 207 . 

Il 464. 
465,466. 



T E VER BET ERE N. 

Deel I, bI. 39, regel 22 v. b. staat: "praktijk", lees: "practijk". 

bI. 302, kolom I, regel 20 v. o. staat: "volk", lee.!: "volks". 

bI. 856, regel 7 en 8 v. b. staat: ,,[vel'vallen in 10 en 18]", lees: 

,,[vervallen in 18]". 

bI. 358, Memorie van Toelichting, regel 15, staat: "art I 0 van den 

Code", lees: "al't. 10 [ll] van den Code". 

bI. 407, ,'egel 24 v. b. slaat: ,,1'/irdediging zóó als zij gevoerd Wel'd) " , 

lees: "vel'dediging (zóó als zij gevoel'd werd)". 

bI. 430, Rapport aan den Koning, regel 9, staat: "de overtredingen", 

lees: "de misd,'ijven, niet onder de overtredingen". 
bI. 437, regel 12 v.o de hiel' staande vel'\vijzing ,,[Zie ook bij al't. 395 

O. R. O. in deel lIl]" moet geplaatst worden op bI. ..... 3, ondel' 

regel 20 v. o. 

bI. 480, Advies van den Raad van State, regel 8, staat: " later , zie 

bij art. 63, geheel gewijzigd]" lees: "later geheel gewijzigd en 

geworden al·t. 71 O. R. 0., zie bij art. 62] ". 

bI. 491, Rapport aan den Koning, de twee laatste regels, staat: "de 

artt. 71 (72 O. R. 0.) en 72 (71 O. R. 0.) noodig maakte", 

lees: "de al·tt. 71 [72 O. R. 0 .] en 72 [71 O. R. 0 .] noodig 

maakte". 

bI. 529, regel 5 v, b. staat: "art. 305 Code", lees: "al·t. 305 [10ó] Code". 

Deel 111, bI. 370. Ondel' de Artikels van het Wetboek, waarin levenslange ge

vangenisstraf of tijdeliike van 20 jaren gesteld is, moet wOI'den 

opgenomen art. 108 b; en het ondet· de Artikels van het Wet

boek, waarin gevangenisstraf van 1:' jaren gesteld is, opge

nomen art. 108 moet zijn 108 a. 



INHOUD VAN HET DERDE DEEL. 

Bladz. 

TWEEDE BOEK. MISDRIJVEN (vervolg). 

Titel XXVI. Benadeeling vem schuldeischers of l·echthebbe-nden.. . . 1 

Systematisch overzicht van de 
memorie van toelichting. 

Algemeene beschouwing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 

Artt. 340-349 quatel". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
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