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Ter bevordering van een gemakkelijk gebruik en eene goede ver· 

deeling van dit werk, zullen in dit vijfde, tevens laatste deel de 

wet tot wijziging en die tot invoering van het Wetboek van Straf· 

recht worden opgenomen. Dientengevolge zullen die wetten, welke 

bij de studie van 't Wetboek zelf, niet kunnen worden gemist, in 

één band zijn samengevat, terwijl de daarmede niet in zoo nauw 

verband staande in het vierde deel zullen worden vereenigd. 

. Met de uitgave van dit vijfde te wachten totdat het vierde deel 

zoude voltooid zijn, ware niet wenschelijk en onnoodig. Vooral nu 

de invoering van het Wetboek van Strafrecht binnen korten tijd zal 

kunnen worden verwacht, is het van belang de wet tot wijziging 

daarvan zoo spoedig mogelijk het licht te doen zien. 

BOLSWARD, Februari 1886. E. A. SMlDT. 

BIJ DE TWEEDE UITGAAF. 

Ook bij deze nieuwe uitgaaf is het vijfde deel bestemd, om de 

wet tot in voering van het Wetboek van Strafrecht, met de sedert 

den eersten druk in die wet gebrachte wijzigingen, te bevtLtten, en 
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verder de verschillende wetten, waarbij veranderingen, onder welke 

zeer belangrijke, in genoemd Wetboek zijn gemaakt, zoo als onlangs 

nog bij de Wet van 12 Februari 1901 (Stbl. N°. 63), boudende 

wtjziging in de bepalingen betreffende het straffen en de strafrechts

pleging ten aanzien van jeugdige personen. Ook de groote Novelle 

van het Strafwetboek, waarvan het ontwerp bij Koninklijke bood

schap van 25 SeptembeF 1900 aan de Tweede Kamer der Staten

Generaal werd ingezonden, zal zoodra die Novelle wet is geworden, 

in dit deel worden opgenomen. 

Door de onderscheidene veranderingen, in onze wetgeving gebracht 

en eerlang te verwachten, worden het vierde en vijfde deel voor 

een groot gedeelte een geheel nieu w werk. 

Met verwijzing, voor 't overige, naar het voorbericht van het 

vierde deel, wordt hier alléén in herinnering gebracht, dat al de 

wijzigingswetten , betrekkelijk bet Wetboek van Strafrecht, die in 

de eerste uitgaaf van deel V voorkwamen, bij dezen tweeden druk 

daaruit vervallen, daar die wijzigingen in de 2e uitgaaf der eerste 

drie deelen bij de betrekkel~jke artikelen van het Wetboek zijn 

ingelascht en behandeld. 

's GRA VENHAGE, Mei 1901. E. A. SMIDT. 
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WET VAN 15 APRIL 1886 (Staatsblad No. 64), 
houdende bepaNngen, regelende het in werlcing treden van het mj 
de wet van 3 Maart 188 L (Staatsblad n°. 35) vastgestelde Wet
boelc van Strafrecht en den overgang van de oude tot de nieuwe 

. strafwetgeving, alsmede om overeenstemming te brengen tltsschen 

de bestaande wetten en het nieuwe wetboelc, 

gewijzigd bij de wetten var, 19 April 1886 (Staatsblad nO. 92) 

en van 12 Februari 1 Q01 (Staatsblad n". 63). 

OVERZICHT VAN DE GESCHIEDENIS DEZER WET. 

1. Door de gezamenlijke Ministers werd bij schrijven van 25 November 
1882 krachtens 's Konings machtiging aan den R a a d van Sta t e 
verzonden het 0 n t wel' p van wet tot regeling van de in voering 
van het Wetboek van Stra.frecht en den overgang van de oude tot 

de nieuwe strafwetgeving, met Memorie van Toelichting. 

11. Door den R a a d van Sta t e werd 20 Februari 1883 aan Zijne 

Majesteit advies uitgebracht, waarbij was gevoegd een afzonder· 
1 ij k a d v ie s van den Staatsraad Mr. Heemskerk, dd. 21 Februari 1883. 

IIL Den 26 Mei 1884 deden de Ministers aan den Koning hun 

Rap por t toekomen over het Ad vies van den Raad van State. 

IV. Het 0 n t w er p van wet werd, vergezeld van eene Memorie 
van Toelichting, onderteekend door alle Ministers, behalve die van 

.Koloniên, bij Koninklijke Boodschap van 29 Mei 1884 aan de T wee d e 
Kam er der Staten·Generaal ingediend. [Oorspr. Reg. Ontw. O.R.O.] 

V. Door de Commissie van Rapporteurs van de Tweede 
Kam e I' (bestaande uit de heeren Mrs. de Ruiter ZijlkeI' , des Amorie 
van der Hoeven [die echter bij de samenstelling van het Verslag 
opgehouden had lid der Kamer te zijn en het verslag mitsdien niet 
mede uitbracht), Beelaerts van Blokland 1 van der Kaay en van 
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Houten werd d.d. 12 Februari 1886 haar Ver sla g vastgesteld, 
hetwelk bevat: 

a. opmerkingen betreffende den vorm, waarin de afschaffing of 
de handhaving (gewijzigd of ongewijzigd) van een aantal wetten 
en deelen van wetten was voorgesteld; 

b. de uitkomst van het onderzoek van die artikelen, waarop de 
beslissing omtrent eene wijziging in den vorm van het ontwerp 
van geen invloed zou zijn; 

C. het A n t w oor d der Reg eer i n g op het sub a en b vermelde, 
met eene not a van w ij z i gin gen; 

d. het Verslag over de aangebrachte wijzigingen met het antwoord 
der regee11ng daarop, waarbij een Ge w ij z igd 0 n t wel' p [G.O.] 
was gevoegd en eene Bijl a ge, bevattende den tekst der arti
kelen, welke bij artt. 10 en 12 van het Gew. Ontwerp werden 
gehandhaafd; 

e. eene not a, d.d. 3 Maart 1886, door de Commissie aan de Regee
ring gezonden betreffende eenige punten, waaromtrent verschil 
van gevoelen was overgebleven, met het a n t w oor d va. n den 
Min i s ter van Jus t i ti e in een gehouden mondeling overleg. 

Deze nota werd gevolgd door eene not a van wij z i gin gen I 
door de Regeering in het Gew. Ontwerp gebracht, met toelichting. 

VI. In de '1' wee deK a mer der Sta ten -Gen era a 1 werden 
de openbare beraadslagingen gevoerd op 9, 10 en 11 Maart 
1886 en in laatstgemelde zitting werd het ontwerp aangenomen met 
algemeene stemmen. 

VII. Het E i n d ver sla g der Co m mis si e van Rap por t e u r s 
van d e Eer s t e Kam e r (bestaande uit de heeren Mrs. van Tien· 
hoven, van Swinderen, Smitz en de Sitter) werd 10 April 1886 vast
gesteld. 

VIII. In de Eerste Kamer der Staten-Generaal werd op 
13 April 1886 door den Minister van Justitie het Eindverslag der 
Commissie van Rapporteurs be a n t w oor d, overigens geene be r a a d
s I u. gin g gevoerd en het ontwerp met algemeene stemmen aangenomen. 
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IX. Door Z. M. den Koning op 15 April 1886 goedgekeurd, 
werd de wet geplaatst in het Staatsblad van 1886, onder nO. 64, 

luidende als volgt: 

(Staatsblad nO. 64.) Wet van den 15den April 1886, houdende 
bepalingen, regelende het in werking treden van het bij de wet 
van 3 Maart 1881 (Staatsblad nO. 35) vastgestelde Wetboek van 
Strafrecht en den overgang van de oude tot de nieuwe straf
wetgeving, alsmede om overeenstemming te brengen tusschen 
de bestaande wetten en het nieuwe wetboek. 

WIJ W l L L E M lIl, bij de gratie Gods, Koning de)' Nede"landen, Prins 

van Oranje-Nassau, GI'oot-Hertog van Luxembu)'g, enz., enz., enz. 

Allen I die deze zullen zien of hooren lezen, saluut I doen te 
weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben I dat volgens art. 475 

van het bij de wet van 3 Maart 1881 (Staatsblad nO. 35) vastgestelde 
»Wetboek van Strafrecht" het in werking treden van dat Wetboek 

bij de wet moet worden geregeld, terwijl het tevens noodzakelijk is 
zoowel om bepalingen vast te stellen omtrent den overgang van de 
oude tot de nieuwe strafwetgeving, als om overeenstemming te bren

gen tusschen de bestaande wetten en het nieuwe wetboek; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen 
overleg der Staten-Generaal, hebben goejgevonden en verstaan, gelijk 
Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

§ I. 

Algemeene bepalingen. 

Art. I. 

De wetten van 10 Juni 1840 (Staatsblad nO. 20-26) zijn inge
trokken. 

Art. 2. 

Het bij de wet van 3 Maart 1881 (Staatsblad nO. 35) vastgestelde 
Wetuoek van Strilfrecht treedt in werking op den lsten September 1886. 
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§ Il. 

Bepalingen, houdende afschaffing, handhaving of wijziging van wetten die 

thans in werking zijn. 

Art. 3. 

Op het in art. 2 vermelde tijdstip zijn afgeschaft: 

a. Het Fransche Wetboek van Strafrecht (Code Pénal), voor zoover 
het thans nog hiel" te lande van kracht is; 

b. het besluit van den Souvereinen Vorst van 24 Januari 1814 
(Staatsblad nO. 17), omtrent den boekhandel en den eigendom van 

letterkundige werken, voor zoo verre dit besluit nog niet is afgeschaft ; 

c. de wetten van: 

6 October 1791, concernant les biens et llsages ruraux et la police 
rurale; 

28 September 1816 (Staatsblad nO. 51), "tot vaststelling van straffen 
voor hen, die vreemde Mogendheden beleedigen"; 

12 December 1817 (Staatsblad nO. 33), houdende straffen tegen 
degenen, die, niet aan den militairen rechtsdwang onderworpen, de 
desertie van het krijgsvolk begunstigen"; 

20 November 1818 (Staatsblad nO. 39), houdende strafbepalingen 
om den slavenhandel te beteugelen"; 

23 December 1824 (Staatsblad nO. 75), houdende daarstelling van 
nadere maatregelen tot wering en uitroeijing van den slavenhandel"; 

16 Mei 1829 (Staatsblad nO. 34), "houdende aanvulling van eenige 
gapingen in het Wetboek van Strafregt" ; 

19 Mei 1829 (Staatsblad nO. 35), "strekkende om de vermenging 
van vergiftige of andere schadelijke zelfstandigheden in eet- en drink
waren te beteugelen"; 

1 Juni 1830 (Staatsblad nO. 15), "tot beteugeling van boon en 
laster en andere vergrijpen tegen bet openbaar gezag en de alge
meene rust" j 

24 April 1836 (Staatsblad nO. 13), "betrekkelijk de misdaden van 
valscbe munt en muntschennis" ; 

10 Mei 1837 (Staatsblad nO. 21), "houdende tijdelijke a.an vulling 
der bepalingen omtrent de enkele en bedriegelijke bankbreuk"; 
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3 Mei 1851 (Staatsblad nO. 44) 1 "regelende de verjaring der straf
fen, uitgesproken wegens de misdrijven, vermeld in de wetten van 
16 Mei 1829 (Staatsblad nO. 34) en 1 Juni 1830 (Staatsblad nO. 15)"; 

28 Juni 1851 (Staatsblad nO. 68), "tot invoering van het stelsel 
van eenzame opsluiting ten aanzien van enkele op te leggen straffen" ; 

3 Maart 1852 (Staatsblad nO. 20) I "regelende de gevolgen van 
door den militairen strafregter uitgesproken veroordeelingen bij later 
gepleegde misdaad of wanbedrijf" ; 

29 Juni 1854 (Staatsblad nO. 102), "houdende eenige veranderingen 
in de straffen op misdrij ven gesteld"; 

3 Juni 1859 (Staatsblad nO. 44), "houdende wlJz1gmg en aanvul· 
ling der wet van ] 2 December 1817 (Staatsblad nO. 33), met opzigt 

tot het koopen I in pand of bewaring nemen, of ontvangen van 
militaire kleedingstukken enz."; 

25 De(;ember 1860 (Staatsblad nO. 102), "houdende aanvulling van 
art. 10 der wet van 29 Juni 1854 (Staatsblad nO. 102), omtrent 
strafbare poging tot misdaad"; 

22 April 1864 (Staatsblad nO. 29), "houdende bepalingen voor het 

geval van wanbetaling van boeten in strafzaken"; 

17 September 1870 (Staatsblad nO. 162), "tot afschaffing der dood· 
straf". De artt. 2 en 7 dezer wet blijven van kracht; 

24 Juli 1871 (Staatsblad nO. 84), tot wijziging van art. 7 der wet 

van 29 Juni 1854 (Staatsblad nO. 102), "houdende eenige verande
ringen in de straffen op misdrijven gesteld"; 

12 April 1872 (Staatsblad nO. 23), "houdende bedreiging vün straf 
tegen de vernieling en de onbruikbaarmaking van schepen en andere 
vaartuigen door andere dan de in arti. 434 en 435 van het Wetboek 

van Strafrecht genoemde middelen"; 

12 April 1872 (Staatsblad nO. 24), "tot vervanging van de artt. 

414, 415 en 416 van het Wetboek van Strafrecht door andere 

bepalingen"; 

31 December 1875 (Staatsblad nO. 255), "tot toepasselijk verklaring 
van art. 55 van het Wetboek van Strafrecht, voor zooveel de aan
sprakelijkheid voor de gerechtskosten betreft op hen, die wegens 
ééne en dezelfde overtreding veroordeeld worden"; 
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d. de strafbepalingen alsmede alle bepalingen omtrent onderwerpen 
in de acht eerste Titels van het eerste Boek van het Wetboek van 
Strafrecht behandeld, welke in andere dan de onder a, b en c ge
noemde wetten voorkomen, voor zoo ver die wetten vóór 1 Maart 
1886 zijn in werking getreden en de bedoelde bepalingen niet in 
deze wet worden gehandhaafd. 

Disciplinaire voorschriften worden niet als bepalingen beschouwd, 
onder letter d bedoeld. 

Art. 4. 

Op het in art. 2 vermelde tijdstip zijn mede afgeschaft: 
. . 28 October 

1°. het. aV1S du ConselI d'Etat van 20 November 1806 sur la com· 

pétence en matière de délits commis à bord des vaisseaux neutres 
dans les ports et rad es de France; 

2°. de wet van 29 Juni 1854 (Staatsblad nO. 103), houdende "uit
breiding van de regtsmagt der kantonregters in strafzaken". 

Art. 5. 

De bepalingen krachtens welke de Regeering vreemdelingen, wegens 
bedelarij of landlooperij veroordeeld, over de grenzen doet leiden, 
blijven van kracht. 

Art. 6. 

Blijven van kracht de bepalingen omtrent onderwerpen in de acht 
eerste Titels van het eerste Boek van het Wetboek van Strafrecht . 
behandeld alsmede de strafbepalingen, welke voorkomen in verdragen 
met buitenlandsche Mogendheden. 

Feiten, bij deze verdragen strafbaar gesteld, worden, voor zoover 
deze strafbaarstelling niet geschiedt door toepasselijkverklaring van 
het nationale recht, beschouwd als overtredingen. 

Art. 7. 

Blijven van kracht de bepalingen omtrent onderwerpen in de acht 
eerste Titels van het eerste Boek van het Wetboek van Strafrecht 
behandeld alsmede de strafbepalingen, welke voorkomen in wetten 
rakende zaken van Rijksbelastingen, met uitzondering van het tweede 
lid van art. 9, het vierde lid van art. 13 en art. 27 der wet van 
18 September 1852 (Staatsblad nO. 178) "omtrent den waarborg en 
de belasting der gouden en zilveren werken". 
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Het maximum der daarin bepaalde gevangenisstraffen wordt met 
de helft verminderd. De minima van het Wetboek van Strafrecht zijn 
toepasselijk zoowel voor die straffen als voor de geldboeten, welke 
volgens de tegenwoordige belastingwetten, bij het bestaan van ver
zachtende omstandigheden, voor vermindering vatbaar zijn. 

De in zake van Rijksbelastingon thans geldende bepalingen voor 
het geval van wanbetaling van boeten en gerechtskosten blij ven 
van kracht. 

Gevangenisstraf tot verhaal van geldboete of gerechtskosten of van 
beide wordt vervangen door hechtenis van gelijken duur doch den 
tijd van één jaar niet overschrijdende. Het algemeen minimum van 
het Wetboek van Strafrecht is ook voor deze hechtenis van toepassing. 

Lijfsdwang tot verhaal van geldboete of gerechtskosten blijft bestaan 
in de gevallen waarin hij thans kan wûrden toegepast. 

De lijfsdwang zal bij gebleken onvermogen nimmer den duur van 
zes maanden te boven gaan, behoudens hervatting indien de ver
oordeelde later in staat geraakt om het door hem verschuldigde te 
voldoen. 

Ook bij in- of vervoer van goederen in strijd met de Rijksbelas· 
tingwetten door kinderen beneden den leeftijd van tien, of, indien 
niet blijkt, dat door hen met oordeel des onderscheids is gehandeld, 
beneden den leeftijd van zestien jaren, kan de rechter, in het tweede 
lid van de artt. 38 en 39 van het Wetboek van Strafrecht aange· 
wezen, op vordering van het bestuur der belastingen, de verbeurd· 
verklaring der aangehaalde goederen uitspreken. 1 

De feiten, in het eerste lid van dit artikel bedoeld, worden beo 
schouwd als misdrijven, behalve voor de toepassing van . art. 62 
eerste lid van het Wetboek van Strafrecht. 

Art. 8. 

Artikel 26 van het Wetboek van Burgerlijke Regtsvordering wordt 

gelezen: 

"Wanneer de opschudding op de teregtzitting van eene arrondisse· 
ments-regtbank, een geregtshof of den Hoogen Raad vergezeld is 
geweest van beleedigingen of bedreigingen jegens de regters of de 
regterlijke ambtenaren, welke het kenmerk van misdrijf dragen, 

1 rRet voorlaatste lid van artikel 7 is ingetrokken bij Hoofdstuk V der wet van 12 
Februari 1901 (Staat8hlad nO. 63).J 
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zullen de daders dadelijk op dezelfde teregtzitting , zonder eenige 
dagvaarding, kunnen worden teregtgesteld en, nadat de feiten tot 
klaarheid gebragt zijn, na verhoor van het openbaar ministerie kunnen 
worden veroordeeld." 

In het tweede lid van art. 13 der wet op de Regterlijke Organisatie 
en het beleid der justitie worden de woorden: "een bevel van dag· 
vaarding in persoon", vervangen door: "regtsingang zonder bevel 
van geva.ngenneming of gevangenhouding". 

Art. 10 van de wet van 15 Januari 1886 (Staatsblad nO. 5) onder· 
gaat de volgende wijzigingen : 

In het onder dat artikel voorkomende art. 88 worden de woorden: 
"of de in de artt. 390, 1°., 391" vervangen door: "of de in de 
artt. 390,1°. ,391,1°."; 

aan de tweede zinsnede van het tweede lid van het onder voor· 
meld art. 10 voorkomende art. 123d wordt toegevoegd: "en indien 
het van die bevoegdheid gebruik gemaakt heeft, tot de beslissing 
daarover, mits binnen den daarvoor gestelden tijd gegeven"; 

aan voormeld art. 10 wordt toegevoegd: 

In art . .105 worden de woorden "den cipier" vervangen door "het 
hoofd" . 

Art. 12 van laatstgemelde wet ondergaat de volgende wijziging: 

In het tweede lid van het onder dat artikel voorkomende art. 
221v vervallen de slotwoorden: "en over de verwijzing in de kosten, 
door de beleedigde partij gemaakt". 

Art. 20 van laatstgemelde wet ondergaat de volgende wijzigingen: 

Het eerste lid van het onder dat artikel voorkomende art. 320 
wordt gelezen: 

"Zoodra de procureur·generaal voldoende aanwijzing heeft gekregen 
van een gepleegd misdrijf, als bij art. 315 bedoeld en van den per· 
soon, die zich daaraan heeft schuldig gemaakt en hij het verleenen 
van regtsingang noodig oordeelt, biedt hij de stukken met zijne daartoe 
strekkende vordering aan den hoogen raad aan." 

Het laatste lid van het onder voormeld art. 20 voorkomende 
art. 325 vervalt. 

_ . ~ 
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Art. 9. 

De milita,ire strafwetten en de bepalingen van militair strafrecht, 

in andere wetten voorkomende, blij ven van kracht, behoudens de 
hieronder volgende wijzigingen. 

Ieder feit, strafbaar volgens die wetten en bepalingen, wordt, voor 
zoover het niet als disciplinair vergrijp te beschouwen is, beschouwd 
als misdr\if. 

In art. 7 der wet van 17 September 1870 (Staatsblad nO. 162), 
n tot afschaffing der doodstraf", worden de woorden "tuchthuisstraf 

. van vijf tot vijf en twintig jaren" vervangen door: "militaire gevan· 
genisstraf van ten hoogste twintig jaren"; en de woorden: "kruiwagen· 
straf van vijf tot vijftien jaren" door: "militaire gevangenisstraf van 
ten hoogste tien jaren". 

De wetten van 14 November 1879 (Staatsblad nO. 191 en nO. 193), 
tot "wijziging van het Crimineel Wetboek voor het Krijgsvolk te 
lande" en tot »wijziging van het Crimineel Wetboek voor het Krijgs· 
volk te water", ondergaan de navolgende wijzigingen: 

Het eerste lid van art. 2, in beide wetten, wordt vervangen door 
de navolgende bepaling: 

"Bij veroordeeling tot eene gevangenisstraf van drie jaren of meer 
spreekt de militaire regter tevens de in art. 11 vermelde vervallen· 
verklaring uit." 

In het tweede lid van art. 2, in beide wetten, worden de woorden 
n Bij veroordeeling tot eene der andere straffen van het gemeene regt" 
vervangen door: "Bij veroordeeling tot gevangenisstraf van minder 
dan drie jaren". 

In het tweede lid van art. 3, in beide wetten, wordt het woord 
"gevangenisstraf" vervangen door: "hechtenis". 

Art. 4, B, 1°., in beide wetten I vervalt. 

Het tweede en derde lid van art. 5, in beide wetten, vervallen. 
Het eerste en tweede lid van art. 7 , in beide wetten, worden gelezen: 

"De militaire gevangenisstraf bestaat in opsluiting in eene straf· 
gevangenis. 

Haar duur is ten minste één dag en I behoudens de gevallen waarin 
zij de straf van den strop vervangt en die van strafverhooging ter 
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zake van samenloop van misdrijven, ten hoogste vijftien achtereen· 
volgende jaren. 

Bij strafverhooging ter zake van samenloop van misdrijven is zij 
ten hoogste twintig achtereenvolgende jaren." 

In het derde en vierde lid van art. 7, in beide wetten, wordt het 
woord "vijf" vervangen door: "drie". 

In het vierde lid van art. 7, in beide wetten, worden de woorden: 
"spreekt. . .. uit", vervangen door: "kan.... uitspreken". 

Het vijfde en zesde lid van art. 7, in beide wetten, worden gelezen: 

"Op deze militaire gevangenisstraf zijn toepasselijk de regelen, in 
het eerste Boek van het Wetboek van Strafrecht voor de gevangenis· 
straf geschreven." 

Art. 10 der wet van 14 November 1879 (Staatsblad nO. Hll) en 
het eerste, vierde en vijfde lid van art. 10 der wet van 14 Novem· 
ber 1879 (Staatsblad nO. 193) worden gelezen: 

"De straf van militaire detentie bestaat in opsluiting in een huis 
van bewaring, of, zoo de gelegenheid ontbreekt daarvan gebruik te 
maken, in een huis van provoost, voor den tijd van ten minste één 
dag en ten hoogste twee achtereen volgende jaren, behoudens het 
geval van strafverhooging ter zake van samenloop van misdrijven, 
in welk geval haar duur ten hoogste twee jaren en acht maanden is. 

Op de militaire detentie zijn toepasseliik de regelen, in het eerste 
Boek van het Wetboek van Strafrecht voor de hechtenis geschreven. 

Het verzoek van den veroordeelde om de detentie in afzondering 
te ondergaan wordt alleen toegestaan zoo daartoe gelegenheid bestaat." 

In het derde lid van art. 10 der wet van 14 November 1879 
(Staatsblad nO. 193) vervallen de woorden: "of zelfs de verdere uit· 
voering geschorst". 

In het derde lid van art. 13 der wet van 14 November 1879 
(Staatsblad nO. 191) en in het tweede lid van art. 13 der wet van 14 
November 1879 (Staatsblad nO. 193) worden de woorden "militaire 
detentie of tot correctioneele gevangenisstraf, wanneer" vervangen 
door: "militaire detentie, tot militaire gevangenisstraf, of tot ge
vangenisstraf, beide van minder dan drie jaren, voor zoo ver de regter 
niet tevens de in art. 12 vermelde ontzegging heeft uitgesproken en". 

Het eerste lid van art. 15 der wet van 14. November 1879 (Staatsblad 
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nO. 191) en van art. 16 der wet van 14 November 1879 (Staat8blad 

nO. 193) wordt gelezen: 

"Wanneer een militair tot militaire gevangenisstraf of tot gevangenis· 
straf zonder de in art. 12 vermelde ontzegging, tot hechtenis of tot 
militaire detentie is veroordeeld geweest, wordt de tijd zijner op· 
sluiting, ook der preventieve, niet als diensttijd medegerekend. " 

In het eerste lid van art. 16 der wet van 14 November 1879 (Staatsblad 

nO. 191) en van art. 17 der wet van 14 November 1879 (Staatsblad 

nO. 193) worden de woorden "wanneer tegen het voltooid misdrijf 
de doodstraf met eerloosverklaring of de tuchthuisstraf is bedreigd" 

vervangen door: "wanneer op het voltooid misdrijf door het Crimineel 
Wetboek de doodstraf met den strop werd gesteld". 

In het tweede lid van laatstgemelde beide artikelen worden de woor· 
den ,. tuchthuisstraf van vijf tot twintig jaren" vervangen door: "militaire 
gevangenisstraf van ten hoogste dertien jaren". 

Het eerste lid van art. 17 der wet van 14 November 1879 (Staatsblad 

nO. 191) en van art. 18 der wet van 14 November 1879 (Staatsblad 

nO. 193) vervalt. Aan deze artikelen wordt als nieuw lid toegevoegd 
de na volgende bepaling: 

"De betrekkelijke zwaarte van ongelijksoortige milita,ire hoofdstraffen 
wordt bepaald door de volgorde van art. 4; die van burgerlijke en 
miJit~ire straffen door deze volgorde: doodstraf, gevangenisstraf, mili· 
taire gevangenisstraf, militaire detentie, hechtenis, geldboete, met dien 
verstande, dat de voorrang der gevangenisstmf boven de militaire 
gevangenisstraf en der militaire detentie boven de hechtenis eerst bij 
gelijke maxima der gestelde straffen in aanmerking komt·" 

Art. 18 der wet van 14 November 1879 (Staatsblad nO. 191) 

en art. 19 del' wet van 14, November 1879 (Staatsblad nO. 193) 

worden vervangen door de volgende bepaling: 

"Het regt tot strafvordering wegens militaire misdrijven vervalt 
door verjaring: 

1°. in zes jaren voor de misdrij ven waarop militaire detentie of 
militaire gevangenisstraf van niet meer dan drie jaren is gesteld met 
uitzondering van het misdrijf van desertie; 

2°. in achttien jaren voor de misdrij ven waarop in het Crimineel 
Wetboek de doodstraf met den strop werd gesteld; 

2 
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30. in twaalf jaren voor het misdrijf van desertie en alle andere 
misdrij ven niet in nOS. 1 en 2 bedoeld". 

In het eerste lid van art. 19 der wet van 14 November 1879 (Staats· 

blad nO. 191) en in het tweede lid van art. 20 der wet van 14 November 
1879 (Staatsblad nO. 193) worden de woorden" met eerloos verklaring" 
vervangen door: "met de in art. 11 vermelde vervallen verklaring" . 

In de beide voormelde artikelen en de door deze gewijzigde artikelen 
van de Crimineele Wetboeken te water en te lande vervallen de minima 
van den duur der militaire gevangenisstraf en der militaire detentie. 

De maxima van den duur der militaire gevangenisstraf krachtens een 

dier beide artikelen en de door deze gewijzigde artikelen van de Crimineele 
Wetboeken te water en te lande op te leggen, worden verminderd: 

bijaldien meer dan tien jaren kon worden opgelegd, met vijf jaren; 
bijaldien tien jaren of minder kon worden opgelegd, tot de helft. 

Art. 21 der wet van 14 November 1879 (Staatsblad nO. 193) vervalt. 

Art. 10. 

De volgende strafbepalingen en bepalingen omtrent onderwerpen 
in de eerste acht Titels van het eerste Boek van het Wetboek van 
Strafrecht behandeld blijven, behoudens de in deze wet vermelde 
wijzigingen, van kracht. 

10. Art. 12 van de publicatie van 24: Februari 1806, houdende beo 
palingen omtrent een algemeen rivier· of waterregt , art. 7 van Titel 
XXVIII en, voorzoover het hertogdom Limburg betreft, de ant. 4:2, 
4:3 en 4:4: van Titel XX VII van de Ordonnance des eaux et forêts 
du mois d'Aoüt 1669; 

de woorden, voorkomende in het eerste lid van art. 12 voor· 
meld " te verdeelen" tot en met de woorden n waar de contra· 
ventie is geschiedt" alsmede de woorden in het tweede lid van 

dit artikel "op dubbel gewin" vervallen; 
De in artt. 7 en 4:2, tweede lid, bepaalde geldboeten van 500 llvres 

worden vervangen door geldboeten van ten hoogste honderd gulden. 
Overtreding van art. 4:2, eerste lid, wordt gestraft met geldboete 
van ten hoogste vijf en twintig gulden. De in art. 4:4: bepaalde straf 
"d'être punis comme usurpateurs" wordt vervangen door eene geld· 
boete van ten hoogste honderd gulden; 
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20. de artt. 1 en 5 van de wet I van 22 Juli 1814 (Staatsblad nO. 86), 

houdende "verbod van alle vreemde of particuliere loterijen"; 

in het tweede lid van art. 1 worden de woorden "van een 
honderd zilveren dukatons" vervangen door: "van ten hoogste 
een honderd gulden"; 

30. de artt. 6 en 7 van de wet van 1 Maart 1815 (Staatsblad 

nO. 21), houdende "voorschriften ter viering der dagen aan den open
baren Christelijken Godsdienst toegewijd"; 

40. de artt. 9, 27, 36, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 70 en 71 

van de wet 2 van 11 April 1827 (Staatsblad nO. 17), houdende "oprig
ting van schutterijen over de geheele uitgestrektheid des Rijks"; 

in art. 4 wordt na het woord "straf" ingevoegd: "of tot eene 
gevangenisstraf van een jaar of langer"; 

in art. 60 vervallen de woorden "misdaden of"; 
50. art. 22 van de wet van 9 Oct. 1841 (Staatsblad nO. 42) betrek

kelijk de regtsmagt der hooge en andere heemraadschappen, dijk- en 
polderbesturen; 

Aan dit artikel wordt als tweede lid toegevoegd: 
.,De opbrengst der boeten bij schikking opgelegd, komt ten 

bate van het waterschap"; 

60. de artt. 5, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 36, 37, 38, 40, 

42, 43, 44, 45, 48, 53, 55, 56, 57, 64, 66 en 69 van de wet 
van 9 Juli 1842 (Staatsblad nO. 20) op "het Notarisambt", gewijzigd 
bti de wet van 6 Mei 1878 (Staatsblad nO. 29) en bij die van 26 April 
1876 (Staatsblad nO. 85); 

van art. 51 dezer wet vervalt het }8te lid en in het tweede 
lid, gewijzigd bij art. 7 der wet van 6 Mei 1878 (Staatsblad nO. 29), 

vervallen het woord "correctionele" en de woorden: "met uit
zondering van de gevangenisstraf die de geldboete vervangt"; 

in art. 54 worden de woorden: "correctionele zaken" vervan
gen door: "strafzaken ter kennisneming van de arrondissements
regtbank", en de woorden: "van den 23slen en" door: "van den 
8slen 'ritel , eer::lte Boek van bet Wetboek van Strafrecht en van den"; 

70. art. 13 van de wet van 28 Augustus 1843 (Staatsblad nO. 37), 

1 [Tn het aan de Tweede Kamer nangeboden ontwerp der Novelle vau het Wetboek 
van Strafrecht wordt in een nieuw artikel 457 bis alsnog eene straf voorgedl'ngelJ tegen 
de overtreding vnn art. 5.] 

2 [Genoemd art. 71 is aangevuld bij de wet· van 16 December 1886, Staatsblad nO. 213.J 
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houdende" vaststelling eener algemeene bepaling en van den eersten 
Titel van het tarief van justitiekosten en salarissen in burgerlijke za.ken"; 

in art. 19 dezer wet worden de woorden "als eene correc· 
tionele zaak" vervangen door: "als eene strafzaak ter kennis· 
neming van de arrondissements-regtbank"; en dEI woorden "van 
den 23sten en" door: "van den achtsten Titel, eerste Boek van 
het Wetboek van Strafrecht en van den"; 

80. art. 7 der wet van 28 Augustus 184.3 (Staatsblad nO. 38), hou
dende ,. vaststelling van den tweeden Titel van het tarief van justitie
kosten en salarissen in burgerlijke zaken"; 

gO. de artt. 25 en 26 van de wet van 12 April 1850 (Staatsblad 

nÛ. 15), tot" vaststelling van het briefport en tot regeling der aan
gelegenheden van de brievenposter\j", gewijzigd bij de wet van 5 
Juli 1855 (Staatsblad nO. 61), en de artt. 27 en 28 van eerstge 
melde wet I; 

in het eerste lid van art. 25 vermeld vervallen de woorden: 
"of wel, in geval van wanbetaling, op straf eener gevangenis 
van drie tot zeven dagen in het eerste en van zeven tot veer
tien dagen in het tweede geval"; 

100. de artt. 9, 12 en 13 van de wet van 10 September 1853 

(Staatsblail. nO. 102). tot "regeling van het toezigt op de onderscheidene 

kerkgenootschappen" ; 

110. de artt. 45, 57 en 58 van de wet van 21 December 1853 

~Staatsblad nO. 128), houdende "bepalingen betrekkelijk het bouwen, 
planten en het maken van andere werken binnen zekeren afstand 
van vestingwerken van den Staat"; 

in de eerste zinsnede van art. 57 vervallen de woorden: "of, 
bij wanbetaling, met gevangenis van oen tot drie dagen, met 
inachtneming van het bepaalde bij het tweede lid van art. 14"; 

in de tweede zinsnede van art. 57 vervallen de woorden: "of, 
bij wanbetaling, met gevangenis van drie tot zeven dagen, 
mede met inachtneming van het bepaalde bij het tweede lid 
van art. 14"; 

120. de artt. 11, eerste lid, en 12, eerste en tweede lid, van de 

1 [De hier aangehaalde Wetten van 1850 en 1855 zijn vervallen en vervangen door 
de wet van 15 April 1891, Staatsblad no. 87.J 

-
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wet van 28 Juni 1854 (Staatsblad nO. 100), tot "regeling van het 
armbestuur", gewijzigd door de wet van 1 Juni 1870 (Staatsblad nO. 85) ; 

130. art. 23 van de wet van 22 April 1855 (Staatsblad nO. 32), 

tot "regeling en beperking der uitoefening van het regt van veree
niging en vergadering" voor zooveel betreft de verwijzing naar de 

artt. 16, 18, 20 en 21; 

in voormeld artikel worden de woorden: "gulden en" ver
vangen door: "gulden of' en vervallen de woorden: "gezètmen

lijk of é1fzonderlijk"; 

140. de artt. 20, 40, 41, 42, 44 en 45 van de wet 1 van 13 Juni 

1857 (staatsblad nO. 87), tot "regeling der jagt en visscherij"; 

aan art. 14 wordt een nieuwe littera f toegevoegd, luidende: 

"personen die tot eene gevangenisstraf van drie jaar of langer 
zijn veroordeeld, indien nog geen vijf jaren zijn verloopen na 

het ondergaan der straf"; 
in art. 39, tweede lid, worden de woorden "de gevallen en 

op de wijze, in artt. 51 en 52" vervangen door: "in het geval 
en op de wijze in art. 74 van het Wetboek van Strafrecht"; 

in den aanhef van de artt. 41 en 42 worden de woorden 

"met of zonder" vervangen door "of'; 

de artt. 43 en 58 vervallen; 
in art. 47, derde lid, worden de woorden "is art. 22 der wet 

van 29 Juni 1854 (Staatsblad nO. 102) van toepassing" vervan

gen door: "is het onder art. 12 der wet van 15 Ja.nuari 1886 

(Staatsblad nO. 5) voorkomende art. 221ee van toepassing"; 

150. art. 11 van de wet van 20 Augustus 1859 (Staatsblad nO. 93) , 

houdende "bepalingen op de loodsdienst voor zeeschepen", art. 8 van 
de wet van 30 December 1865 (Staatsblad nO. 173), tot "regeling 
van het loods· en bakenwezen op eenige wateren en stroomen", en 
art: 2 van de wet van 22 December 1867 (Staatsblad nO. 158), hou

dende "fLan vulling der regeling van het loods· en baken wezen op 

eenige wateren en stroomen" 2; 

I [De straffen, in ,le artikelen 40, 41 en 42 bepaald, zijn voor zooveel betreft artikel 
10, gewijzigd bij de wet van 14 April 1886 (Staatsólad nO. 61). - En van art. 45 is 
alinea c aangevnld bij de wet van 13 Juli 1896, Staatsótad nO. 105.J 

2 [De aangehaalde wetten van 1865 en 1867 zijn vervallen krachtens de wet van 20 
April 1895, Staatsblad nO. 71.) 
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art. 12 der wet van 20 Augustus 1859 (Staatsblad nO. 93) vervalt; 

16°. art. 23 van de wet van 1 Juni 1861 (Staatsblad nO. 53), hou
dende "bepalingen omtrent den doortogt en het vervoer van land ver
huizers", gewijzigd bij de wet van 15 Juli 1869 (Staatsblad nO. 124); 

17°. de artt. 141, 183, 184 en 187 aanhef en 1°. en 20. van de 
wet van 19 Augustus 1861 (Staatsblad nO. 72), "betrekkelijk de 
nationale militie", laatstelijk gewijzigd bij de wet van 24 April 1884 
(Staatsblad nO. 70); 

in art. 24, lste lid, wordt tusschen "weldadigheid" en "en" 
gevoegd: "van Rijkswerkinrichtingen"; 

in art. 24, 2de lid, wordt het woord "misdrijf" vervangen 
door "strafbaar feit"; 

aan art. 55 wordt een nieuw nummer toegevoegd, luidende: 

,,30. die tot eene gevangenisstraf van één jaar of langer onher
roepelijk is veroordeeld": 

in art. 56, nO. 2, wordt het woord "wanbedrijf" vervangen 
door: "een strafbaar feit"; 

in art. 181 1, 1ste lid, wordt het woord "misdrijven" ver
vangen door: "strafbare feiten"; 

in de artt. 56, 1ste en 2de, en 181, 2de lid, wordt het 
woord "hechtenis" verv::.ngen door: "verzekerde bewaring"; 

in art. 184 1 vervallen de woorden: "te zamen of afzonderlijk" 
en wordt het woord "en" vervangen door: "of"; 

18°. het eerste en tweede lid van art. 19 2 van de wet van 1 Juni 
1865 (Staatsblad nO. 60), regelende "de uitoefening der geneeskunst", 
aangevuld door de wet van 23 April 1880 (Staatsblad nO. 65); 

in voormeld tweede lid worden de woorden "en daarenboven" 
vervangen door "of"; 

19°. art. 31, eerste en tweede lid 3, en art. 32, eerste, tweede en 
derde lid, van de wet van 1 Juni 1865 (Staatsblad nO. 61), regelende 
"de uitoefening der artsenijbereidkunst" , 

1 [Bij de wellen vnu 20 April 1895 (Sta'.ltsblad uO• 72) en 2 Juli 1898 (Staatsblad 
nO. 170) zijn o. m. de artikelen 181 en 184 gewijzigd.] 

~ [Art. 19 werd nader gewijzigd bij de »Gezondsheidswet" van J901 
(Staatsblad D° ).] 

3 [Ook dit artikel 31 werd I{ewijzigd bij de in de vorige noot aangehaalde »Gezondheidswet" .] 

,-, - - ------
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in het eerste lid van art. 31 wordt achter de woorden "dezer 
wet" gevoegd: "behalve die van art. 1 , die van art. 12, tweede 
lid, voor zoo VAr uJschriften door regterlijke of geneeskundige 
ambtenaren gevraagd worden, die van art. 19 en die van art. 
25" en in het tweede lid van voormeld artikel worden de woor· 
.den "en daarenboven" vervangen door "of'; 

in het derde lid van art. 32 worden de woorden "en kan hem 
daarenboven" vervangen door "of" en vervallen de woorden: "wor· 
den opgelegd"; 

200. art. 41 1 en het tweede lid van art. 44 van de wet van 14 
September 1866 (Staatsblad nO. 138), houdende" bepalingen betrekkelijk 
de inkwartieringen en het onderhoud van het krijgsvolk, en de trans· 
porten en leverantiên voor 's Konings legers of vestingen gevorderd", 
gewijzigd bij de wet van 29 Maart 1877 (Staatsblad nO. 53); 

in de artt. 42, 2de lid, en 44, 2de lid van eerstgemelde wet 
worden de woorden "misdrijf" en "misdrij ven" vervangen door: 
"strafbaar feit" en "strafbare feiten"; 

210. art. 3 van de wet van 6 April 1869 (Staatsblad nO. 39), hou· 
dende "intrekking der wetten van 29 Floréal jaar X en 7 Ventöse 
jaar XII (Vervoer van vrachten op do landwegen)"; 

220. art. 28 aanhef en nO. 1, artt. 29 tot en met 35 van de wet 
van 7 April 1869 (Staatsblad nO. 57), gewijzigd bij de wet van 8 
Juli 1874 (Staatsblad nO. 96), betreffende "de maten, gewigten, weeg
werktuigen 2 en gasmeters"; 

in den aanhef van art. 28 wordt het woord "en" vervangen 
door "of' en vervallen de woorden "te zamen of afzonderlijk" ; 

in art. 34 worden de woorden "constateeren eenor overtreding 
of van een zwaarder misdrijf' vervangen door: "constateeren van 
een strafbaar feit"; 

230. art. 40, aanhef en 1°. en 20., art. 4~, aanhef en nos. 1 , 2 , 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9 I 10 en 11, art. 42 en art. 43, aanhef en nos. 2, 
3 I 4 en 7 van de wet van 10 April 1869 (Staatsblad nO. 65), tot 
"vaststelling van bepalingen betrekkelijk het begraven van lijken, de 
begraafplaatsen en de begrafenisregten" ; 

1 [Dit artikel is gewijzigd bij de wet van 10 Mei 1890, Staall6lad nO. 83.J 
~ [De ijk der weegwerktuigen is afgeschaft bij de wet van 11 Juli 1882, Staatsblad nO. 91.J 
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in art. 39 wordt het woord "misdrijven" vervangen door: 
"feiten" ; 

in art. 42 worden de woorden "het 3de lid van art. 27 van 
het Burgerlijk Wetboek" vervangen door: "artikel 466 van het 
Wetboek van Strafrecht"; 

in den aanhef van art. 40 wordt het woord "en", waar dit 
de tweede maal voorkomt, en in den aanhef van de artt. 41 
en 43 wordt dat woord vervangen door "of", en vervallen de 
woorden "te zamen of afzonderlijk"; 

24°. de artt. 19 en 20 van de wet van 28 Mei 1869 (Staatsblad 

nO. 96), betrekkelijk "de afgifte van zeebrieven en vergunningen tot 
het voeren der Nederlandsche vlag"; 

25°. art. 24, aanhef en litt. a, e en h, artt. 26 en 27 van de 

wet van 28 Mei 1869 (Staatsblad nO. 97), regelendE< "het toezigt op 
het gebruik van stoomtoestellen " 1 ; 

in de artt. 26 en 29 wordt het woord "misdrijven" vervan. 
gen door: "strafbare feiten"; 

in de litt. a en h van art. 24 worden de woorden "twee 
honderd" vervangen door: "drie honderd" en het woord "en" 
door "of", en vervallen de woorden" te zamen of afzonderlijk"; 

26°. de artt. 35, 36, 37, 38. 39, 1ste en 2de lid van de wet 
van 20 Juli 1870 (Staatsblad nO. 131), tot ,regeling van het vee. 
artsenijkundig Staatstoezig'l; en de veeartsenijkundige politie", aange
vuld en gewijzigd door de wetten van 2 Juni 1875 (Staatsblad nO. 94), 
8 Augustus 1878 (Staatsblad nO. 115) en 1 Augustus 1880 (Staats
blad nO. 123); 

in art. 27, 2de lid, van eerstgemelde wet wordt het woord 
"misdrijven" vervangen door: "strafbare feiten"; 

Art. 35, eerste lid, wordt gelezen als volgt: 

"Belemmering of verhindering van hetgeen geschiedt tot uit. 
voering van deze wet of van Onze krachtens de artL 15, 31 

en 34 te geven voorschriften, het geheel of gedeeltelijk opgraven 
van begraven vee, vleesch, beenderen of overblijfselen daarvan, 
het vervoer van een of meer der in art. 29 bedoelde voorwer-

1 [Deze wet is vervangen door die van 15 April 1896 Staatsblad DO. 69.J 
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pen, in strijd met dat artikel, of met den algemeenen maatregel 
van inwendig bestuur in art. 34 bedoeld, naar of uit het in 
een afgesloten kring gelegen terrein; het opzettelijk in verda<;h
ten toestand brengen of doen brengen van vee; het zonder voor
afgaande ontsmetting van kleederen verlaten van dat terrein, 
overtreding der artt. 14, 21 en 32 dezer wet, en van hetgeen 
door Ons krachtens de artt. 15, 31 en 34 wordt vastgesteld, 
wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste ééu jaar of geld
boete van ten hoogste vijf honderd gulden"; 

in art. 3, 2de lid, van de wet vau 2 Juni 1875 (Staatsblad nO. 94), 
wordt het woord "misdrijf" vervangen door: "strafbaar feit"; 

270_ art. 30, aanhef en nos. 2 en 3, en art. 31. aanhef en nO. 2 
van de wet van 4 December 1872 (Staatsblaà nO. 134), tot n voor
ziening tegen besmettelijke ziekten", aangevuld en gewijzigd bij de 
wetten van 3 December 1874 (Staatsblad nO. 188) en 28 Maart 1877 

(Staatsblad nO. 36); 

in art. 19 van eerstgemelde wet wordt achter het woord ' "ge
vangenissen" ingevoegd: "van Rijksopvoedingsgestichten, van 

RijkswE).'kinrigtingen" ; 

in den aanhef van de artt. 30 en 31 van eerstgemelde wet 

wordt het woord "en" vervangen door " of" en vervallen de 

woorden "te zamen of afzonderlijk" ; 

280. art. 12 I 2de en 3de lid van de wet van 8 Juli 1874 (Staat8' 

blad nO. 98) I tot "regeling van de uitoefening der veeartsenijkunst", 
gewijzigd door de wet van 4 April 1875 (staatsblad nO. 37); 

in het voormeld tweede lid vervallen de woorden: nen wei
gering door de veeartien om den districts·veearts in hunne 

woning toe te laten"; 

in voormeld derde lid worden de woorden "en daarenboven" 

vervangen door "of"; 

290. art. 4 van de wet 19 September 1874 (Staatsblad nO. HW) I 

houdende "maatregelen tot het tegengaan van overmatigen arbeid en 

verwaarloozing van kinderen" 1 ; 

in het eerste lid van voormeld artikel wordt het woord "en" 

1 [Deze wet is vervallen dool' de wet van 5 Mei 1889 J Staataótad nO. 48.J 
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vervangen door "of" en vervallen de woorden "te zamen of 
afzonderlijk" ; 

30°. de artt. 53, 54, tweede lid, van de wet van 9 April 1875 

(Staatsblad nO. 67), tot "regeling van de dienst en het gebruik der 
spoorwegen" 1, art. 56, aanhef en 2de lid, met uitzondering der straf· 
baarstelling van het niet voldoen aan een krachtens art. 22 gegeven 
bevel of verbod; art. 56, 3de en 4de lid; artt. 58 en 63 dier wet; 

in het eerste lid van art. 63 wordt het woord "honderd" ver· 
vangen door "twee honderd" en vervallen de woorden" te zamen 
of afzonderlijk"; 

in art. 71 wordt het woord "misdrijven" vervangen door 

"strafbare feiten"; 

31°. art. 22 2, met uitzondering van het voorlaatste lid, en art. 29, 
voor zooveel betreft de toepasselijkverklaring van art. 22, van de 
wet van 2 Juni 1875 (Staatsblad nO. 95), tot "regeling van het toe
zigt bij het oprigten van inrigtingen, welke gevaar, schade of hinder 
kunnen veroorzaken"; 

in art. 22, laatste lid, wordt het woord "wanbedrijven" ver

vangen door: "strafbare feiten"; 

in het eerste lid van voormeld art. 22 vervallen sub a en b 

de woorden "te zamen of afzonderlijk" en wordt het woord "en", 
sub a waar het de eerste maal en sub b waar het de tweede 

maal voorkomt, vervangen door: "of"; 

32°. art. 6, met uitzondering van het 5de lid, art 7 , 2de lid van 
de wet van 5 Juni 1875 (Staatsblad nO. 110), tot "vaststelling van 
bepalingen bij het voorkomen van hondsdolheid" en art. 8 dezer wet 
doch alleen voor zoo ver het de strafbaarstelling betreft van het ver
zuim der kennisgeving bedoeld bij art. 1; 

in voormeld art. 8 wordt het woord "en" waar het de derde 
maal voorkomt, vervangen door "of" en vervallen de woorden 

"te zamen of afzonderlijk". 

33°. art. 2 van dB wet van 5 Juni 1875 (Staatsblad nO. 113) be

trekkelijk "het nemen van maatregelen tegen overbrenging van den 
Colorado-kever" ; 

1 [Laaistelijk gewijzigd bij de wet van 9 Juli 1900, Staatsblad nO. 118.J 
~ [Art. 22 der Hinderwet werd gewijzigd bij de wet van 1901, Staatsblad DO .J 

_.:~-
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in de 1ste alinea van voormeld artikel vervallen de woorden 
"te zamen of afzonderlijk" en wordt het woord "en" vervangen 

door "of'; 

34°. de artt. 65 en 102, eerste lid I van de wet van 28 April 
1876 (Staatsblad nO. 102), tot "regeling van het hooger onderwijs", 
gewijzigd bU de wetten van 7 Mei 1878 (Staatsblad nO. 33), van 28 
Juni 1881 (Staatsblad nO. 107), van 15 Juni 1883 (Staatsblad nO. 75) 

en van 23 Juli 1885 (Staatsblad nO. 141); 

35°. art. 9, tweede lid I van de wet van 28 Juni 1876 (Staatsblad 

nO. 117), houdende "regeling van de voorwaarden tot verkrijging der 

afzonderlijke bevoegdheid tot uitoefening der tandheelkunst en van 

de uitoefening dier kunst" ; 

36°. art. 2, 2de en 3de lid, van de wet van 28 Juni 1867 (Staats

blad nO. 150), houdende "maatregelen tegen het gevaar, hetwelk 
door den in-, door- en vervoer van vergiftige stoffen kan ontstaan"; 

in art. 2, 2de en 3de lid, wordt het woord "misdrijf" en "mis
drijven" vervangen door: "strafbaar feit" en "strafbare feiten"; 

in art. 2, 2de lid, wordt het woord "en" vervangen door 
"of' en vervallen de woorden "gezamenlijk of afzonderlijk"; 

37°. art. 22, met uitzondering van het laatste lid, van de wet 

van 17 November 1876 (Staatsblad nO. 227), tot "regeling der coöpe

ratieve vereenigingen" ; 

380. art. 19 van de wet van 28 Ma.art 1877 (Staatsblad no. 35), 

tot "wering van besmetting door uit zee aankomende schepen"; 

in art. 19 wordt het woord "un", waar dit de tweede maal 
voorkomt, vervangen door "of" en vervallen de woorden "te 

zamen of afzonderlijk"; 

390. art. 10 van de wet van 28 Maart 1877 (Staatsblad no. 43), 

tot "vervanging der koperen door bronzen pasmunt"; 

400. art. 9, 1ste lid, van de wet van 17 Augustus 1878 (Staats

blad no. 127), tot "regeling van het lager onderwijs", gewijzigd door 
de wetten van 27 Juli 1882 (Staatsblad nO. 117), 3 J<;1.nuari 1884 

(Staatsblad nO. 2) en 11 Juli 1884 (Staatsblad no. 123); 1 

in het eerste lid van art. 9 vervallen de woorden: "zonder 

I [En later nog gewijzigd door de wet vnn 8 December 1889) Staatsblad nO. 175.J 
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daartoe bevoegd te zijn lager onderwijs geeft of", wordt het 
woord "en", waar dit de tweede maal voor komt, vervangen 
door "of" en vervallen de woorden "te zamen of afzonderlijk" ; 

art. lOb der eerstgenoemde wet wordt gelezen: "tot eene 
der straffen omschreven in art. 28 nOS. 4 en i) van het Wet· 
boek van Strafrecht"; 

410. art. 9, met uitzondering van het voorlaatste lid, van de wet 
van 23 April 1880 (Staat8blad nO. 67), betreffende "de openbare 
middelen van vervoer, met uitzondering der spoorwegdiensten"; 

420 • art. 6 van de wet van 25 Mei 1880 (Staatsblad nO. 89), tot 

"bescherming van diersoorten, nuttig voor landbou w of houtteelt"; 

in het tweede lid van voormeld artikel worden de woorden: 

"sinds de sehuldige krachtens dezelfde strafbepaling werd ver· 
oordeeld" vervangen door: "sedert eene vroegAre veroordeeling 
van den schuldige wegens overtreding van hetzelfde artikel dezer 
wet onherroepelijk is geworden"; 

43°. de artt. 14, 15, 16, 17 1 en 18 van de wet van 21 Juni 1881 
(Staatsblad nO. 7ö), houdende "bepalingen omtrent de zeevisseherijen", 
aangevuld bij de wet van 7 October 1884 (Staatsblad nO. 211); 

44°. de artt. 16, 17, aanhef en nO. 2, 18, 23 en 27 van de 

wet van 28 Juni 1881 (Staatsblad nO. 97), houdende" wettelijke beo 
palingen tot regeling van den kleinhandel in sterken drank en tot beo 
teugeling van openbare dronkenschap", gewijzigd bij de wetten van 
23 April 1884 (Staatsblad nO. 54) en 16 April 1885 (Staatsblad no. 78); 

no. 4 van art. 3 wordt gelezen: "Wanneer de verzoeker bin· 
nen de la.atste twee jaren tweemaal wegens overtreding van eene 
strafbepaling dezer wet, met uitzondering van die van art. 23 , 
of wegens een der feiten omschreven in art. 184, voor het geval 
het feit betrekking heeft op een bevel of eene vordering, krach· 
tens deze wet of de bij deze wet bedoelde plaatselijke verorde· 
ningen gedaan, of in de artt. 252, 426, 453 en 454 van het 

Wetboek van Strafrecht onherroepelijk is veroordeeld of wanneer 
hij van de uitoefening van zijn beroep is ontzet, zoolang die 

ontzetting voortduurt"; 

1 [Dit artikel 17 is ingetrokken bij de wet van 14 Juni 1890, Staatsblad nO. 95.J 
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in art. 18 worden de woorden: "artikel 19" vervangen door : 
"art. 252, 2°. en 30, van het Wetboek van Strafrecht"; 

450. de artt. 6, 7 en !:3 van de wet [van] 7 December 1883 (Staatsblad 

no. 202), "ter uitvoering van de op 6 Mei 1882 te 's Gravenhage 
gesloten internationale overeenkomst tot regeling van de politie op 
de visscherij in de Noordzee buiten de territoriale wateren"; 

460. de artt. 36, aanhef en 30., 37, met uitzondering van het 
laatste lid, en 38 van de wet van 27 April 1884 (Staatsblad nO. 96), 
tot "regeling van het Staatstoezicht op krankzinnigen"; 

het 2de en 3de lid van art. 18 worden vervangen door de 
navolgende bepaling: "Ingeval de rechter oordeelende in straf· 
zaken, met toepassing van het 2de lid van art. 37 van het 

Wetboek van Strafrecht, heeft bevolen, dat iemand in een krank· 
zinnigengesticht zal worden geplaatst, geschiedt de opneming 

van zoodanigen persoon tegen overlegging van een uittreksel 
uit de onherroepelijk geworden uitspraak, die de plaatsing beveelt"; 

470 • de artt. 14, 15 en 19 van de wet van 23 Juli 1885 (Staats · 

blad no. 142), tot "regeling der Staatsloterij"; 

in het tweede lid van de voormelde artikelen worden de woorden 
"sedert de schuldige wegens dergelUk feit onherroepelijk is ver· 
oordeeld" vervangen door "sedert eene vroegere veroordeeling van 
den schuldige wegens dergelijk feit onherroepelijk is geworden". 

Art. 11. 

De feiten in het vorig artikel bedoeld, worden beschouwd als over· 
tredingen. ZU worden als zoodanig berecht voor zoover niet in de 
btjzondere wet uitdrukkelijk het tegendeel bepaald is. 

De in de wetten in het vorig artikel bedoeld met name genoemde 
poging bltjft als zelfstandige overtreding strafbaar. 

De op in het vorig artikel bedoelde feiten gestelde gevangenisstraf 
wordt vervangen door hechtenis met een maximum van gelijken duur 
doch den tijd van een jaar niet overschrijdende en met een minimum 

van één dag. 
Het minimum der geldboete wordt gesteld op of verminderd tot 

vijftig cents. 
W""nneer op herhaling van overtreding zwaardere straf is gesteld, 

zonder vermelding van eenig tijdvak, binnen hetwelk die herhaling 
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moet hebben plaats gehad, is die bepaling slechts dan van kracht 
wanneer tijdens het plegen van de overtreding nog geen vijf jaren 
zijn verloopen sedert de vroegere veroordeeling van den schuldige 
onherroepelijk is geworden of de op de overtreding gestelde geldboete 
vrijwillig is betaald. 

Waar een andere aanvangstijd van den termijn voor de herhaling 
vastgesteld, is bepaald, wordt de in het vorige lid bedoelde ttjd van 
aan vang daarvoor in de plaats gesteld. 

Art. 12. 

Blij ven van kracht: 

1°. art. 39, 3de lid, van de wet van 20 Juli 1870 (Staatsblad nO. 131), 
tot "regeling van het veeartsenijkundig Staatstoezicht en de veeartsenti. 
kundige politie", aangevuld door de wetten van 2 Juni 1875 (Staats. 

blad nO. 94), 8 Augustus 1878 (Staatsblad no. 115) en 1 Augustus 
1880 (Staatsblad nO. 123); 

in voormeld artikel worden de woorden: "De artt. 142 en 143 
van het Strafwetboek, het laatste in verband met art. 5 der wet 
van 29 Juni 1854 (Staatsblad no. 102), ztin toepasselijk op" ver. 
vervangen door. "Wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste drie jaar"; 

20. art. 17 van de wet van 23 Juli 1885 (Staatsblad nO. 142), tot 
"regeling der Staatsloterij". 

De feiten in dit artikel bedoeld, worden beschouwd als misdrijven. 

Art. 13. 

De bij bijzondere wetten en verordoningen verleende bevoegdheid 
tot het opsporen van strafbare feiten blijft gehandhaafd, ook voor. 
zoo ver tegen die feiten thans in het Wetboek van Strafrecht is voorzien. 

Art. 14. 

In art, 10 der wet van 30 April 1815 (Staatsblad nO. 33) "houdende 
instelling van de Militaire Willemsorde" en in art. 12 der wet van 

29 September 1815 (Staatsblad nO. 47) "houdende instelling van de 

orde van den Nederlandschen Leeuw", worden de woorden: "een 
onteerend vonnis" vervangen door: "eene onherroepelijke veroordeeling 
tot gevangenisstraf van drie jaren of tot zwaardere straf". 

- - -- ------- -
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Art. 15. 1 

In art. 27 der wet van 9 Mei 1846 (Staatsblad no. 24) "betreffende 

de burgerlijke pensioenen", laatstelijk gewijzigd bij die van 21 Mei 

1873 (Staatsblad nO. 64), in art. 71 der wet van 28 Augustus 1851 

(Staatsblad no. 127) "tot regeling der militaire pensioenen bij de zee. 

magt", art. 70 der wet van 28 Augustus 1851 (Staatsblad no. 129) 

"tot regeling der militaire pensioenen bij de landrnagt" , art. 43 der 

wet van 24 Juni 1854 (Staatsblad nO. 92) "betreffende het verleenen 
van pensioen aan mindere geêmployeerden , werklieden en bedienden" , 
en art. 21 der wet van 20 Augustus 1859 (Staatsblad no. 94), laatstelijk 

gewijzigd bij de wet van 27 April 1876 (Staatsblad nO. 92), "betreffende 

het verleenen van pensioenen en onderstand aan schippers, loodsen, 

loodskweekelingen en hulploodsen bij de loodsdienst voor zeeschepen" , 

worden de woorden "lijf· of onteerende" vervangen door: "gevangenis· 

straf van drie jaren of zwaardere", en de woorden "tot op de reha· 

bilitatie" of "tot aan de rehabilitatie" door: "gedurende een door 
den regter bij het vonnis te bepalen tijd" . 

Art. 16. 

Art. 28 van de wet va.n 7 Mei 1856 (Staatsblad nO. 32) "houdende 

bepalingen omtrent de huishouding en tucht op de koopvaardijschepen" 

wordt gelezen: 

"Bij de monstering worden de artt. 5- 9, 17, 20, 21, 23, 24 

en 26 dezer wet en de artt. 391-401 .. 406 en 408 Wetboek van 

Strafrecht aan de schepelingen voorgelezen ." 

Art. 17. 

Art. 7 van de wet van 2 Mei 1863 (Staatsblad no. 50), gewijzigd 

door de wetten van 28 Juni 1876 (Staatsblad no. 143) en van 25 

April 1879 (Staatsblad no. 87) "houdende regeling van het middelbaar 

onderwijs", vervalt. 

Art. 8, eerste lid b, van eerstgenoemde wet wordt gelezen: "tot 

eene der straffen omschreven in art. 28, nOS. 4 en 5, van het Wet· 

bo.ek van Strafrecht". 

1 De in diL artikel aangehaalde weL op de burgerlijke penRioenen is vervangen door de 
wet van 9 Mei 1890 Stb. nO. 78 en de verdel' aangehaalue arU. der militaire pensioenwetten 
zijn geheel gewijzigd bij de wet van 9 April 1897, Stb. nO. 83.) 
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Art. 18. 

, 
-:_~ 

De wet van 6 April 1875 (Staatsblad nO. 66) "tot regeling der 
algemeene voorwaarden, op welke, ten aanzien van de uitlevering 
van vreemdelingen, verdragen met vreemde Mogendheden kunnen wor
den gesloten", blijft van kracht, behoudens de navolgende wijzigingen. 

De navolgende nummers van art. 2 dier wet worden gelezen als volgt: 

10. a. aanslag, ondernomen met het oogmerk om den Koning, de 
regerende Koningin, den Regent of een ander hoofd van een bevrien
den Staat van het leven of de vrijheid te berooven of tot regeren 
ongeschikt te maken; 

b. aanslag op het leven of de vrijheid van de niet-regerende Vorstin, 
van den Troonopvolger of van een lid van het Vorstelijk Huis; 

2°. doodslag of moord, kinderdoodslag of kindermoord; 

3°. bedreigingen strafbaar gesteld bij het tweede lid van art. 285 

van het Wetboek van Strafrecht; 

4°. het opzettelijjr veroorzaken van de afdrijving of den dood der 
vrucht van eene vrouw door haar zelve of door anderen; 

5°. mishandeling die zwaar ligchamelijk letsel of den dood ten gevolge 
heeft, mishandeling met voorbedachten rade of zware mishandeling; 

6°. verkrachting of een der misdrijven tegen de zeden strafbaar 

gesteld bij de artt. 243 tot en met 247 van het Wetboek van Strafrecht; 

70. koppelarij; 

110. het namaken of vervalschen, met het in art. 208 van het 
Wetboek van Strafrecht omschreven oogmerk, van muntspeciën of 
muntpapier of het opzettelijk in omloop brengen van valsche of ver
valschte muntspeciën of muntpapier ; 

12. valschheid in zegels en merken strafbaar gesteld bij de artikeleu 
216 en 217 van het Wetboek van Strafrecht; 

13°. valschheid in geschriften, strafbaar gesteld bij de artt. 225 
tot en met 227 van het Wetboek van Strafrecht, benevens heL in 

voorraad hebben of invoeren van billetten eeuer krachtens wettige 
verordeningen van den Staat opgerigte circulatiebank I waarvan de 
valschheid of vervalsching den dader toen hij ze ontving bekend was I 
met het oogmerk om ze als echt en onvervalscht uit te geven; 

14°. meineed; 
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150 • omkooping van ambtenaren strafbaar gesteld bij de artt. 178, 

363 en 364 van het Wetboek van Strafrecht, knevelarij, verduiste· 
ring door ambtenaren of daarmede gelijk gestelden; 

160 • brandstichting in de in art. 157 en art. 328 van het Wetboek 
van Strafrecht strafbaar gestelde gevallen; 

170 • opzettelijke en wederregtelijke vernieling van een gebouw 
strafbaar gesteld bij art. 352 van het Wetboek van Strafrecht of 
van een gebouw of getimmerte in de in art. 170 van voormeld 
Wetboek strafbaar gestelde gevallen; 

180. openlijk geweld met vereenigde krachten tegen personen of 
goederen, omschreven in art. 141 van het Wetboek van Strafrecht; 

190 • het in de art. 168 van het Wetboek van Strafrecht bedoelde 
gevallen opzettelijk en wederregtelijk doen zinken of stranden, ver· 
nielen, onbruikbaar maken of beschlLdigen van vaartuigen; 

250 • verduistering. 

In de artikelen 6 en 7 wordt het woord "misdrijf" vervangen 
door: "strafbaar feit" en in artikel 10 het woord "hechtenis" door: 
"verzekerde bewaring". 

§ UI. 

Bepalingen omtl'ent overt,'edingen van Algemeene Maatregelen van inwendig 

bestuItI' , van Provinciale vel'ol'deningen, "eglementai1'e t'oorscll1'iften, 

van gemeentever01'deningen en van politieve,'ol'deningen of 

keU7'en van watel'schappen. 

Art. 19, 

Blijven van kracht, voor zoover betreft feiten waartegen in eenige 
andere wet niet is voorzien, de bepalingen omtrent onderwerpen in 
de acht eerste Titels van het eerste Boek van het Wetboek van 
Strafrecht behandeld, alsmede de strafbepalingen, bij eenige bijzon
dere wet vastgesteld ten opzichte van overtreding van eenigen alge· 
meenen maatregel van inwendig bestuur tot uitvoering dier wet 
uitgevaardigd. 

Art. 11 dezer wet is daarbij van toepassing. 

De bepalingen voorkomende in de wetten bedoeld in het eerste lid 
van dit artikel omtrent solidariteit bij veroordeeling tot boete, voor-

3 
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ziening in geva,j v,tn wanbetaling van boete I bestemming V,Lil boete 
en van verbeurdverklaarde, niet vernietigde of onbruikbaar gemaakte 

voorwerpen I verval van het recht van strafvordering door transactie 

of door vrijwillige betaling van het maximum der boete, alsmede 

omtrent verzachtende omstandigheden blijven of zijn ingetrokken. 

In art. 2, 1ste lid, van de wet van 28 Juni 1876 (Staatsblad no. 

150), houdende "maatregelen tegen het gevaar, hetwelk door den 
in-, door- en vervoer van vergiftige stoffen kan ontstaan" , wordt het 

woord "en" vervangen door "of" en vervallen de woorden "te zamen 
of afzonderlijk". 

In art. 3 van de wet van 26 April 1884 (Staatsblad no. 80) "hou

dende buitengewone maatregelen tot afwending van eenige besmette

lijke ziekten en tot wering harer uitbreiding en gevolgen" en in art. 6 

van de wet van 26 April 1884 (Staatsblad no. 81) "houdende nadere 

bepalingen omtrent het vervoer I den in-, uit- en doorvoer I verkoop 

en opslag van buskruit en andere licht ontvlambare of ontplofbare 

stoffen" worden de woorden "sedert de schuldige wegens hetzelfde 

feit onherroepelijk is veroordeeld" vervangen door: "sedert eene vroe
gere veroordeeling van den schuldige wegens gelijk feit onherroepelijk 
is geworden". 

Art. 20. 

Waar in de thans besta:tnde wetten het geven van nadere voor

schriften a..9.n algemeene maatregelen van inwendig bestuur is over

gelaten I zonder bepaling van straf tegen de overtreding van voor

schriften bij die algemeene maatregelen van inwendig bestuur gegeven I 

zal die overtreding gestraft worden met hechtenis van ten hoogste 
veertien dagen of geldboete van ten hoogste honderd gulden. 

Art. 21. 

Hij die het reglement betrekkelijk de ontginning van steenkolen

mijnen, behoorende bij Ons besluit van 28 Juni 1877 (Staatsblad no. 

155), overtreedt, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee 

maanden of geldboete van ten hoogste driehonderd gulden. 

Art. 22. 

Onverminderd de bepalingen van de drie voorgaande artikelen blijft 
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art. 1 van de wet van 6 Maart 1818 (Staatsblad no. 12) tot den 
1sten September 1888 1 van kracht. 

In voormeld artikel worden de woorden: "met eene boete van ten 
minste tien en ten hoogste honderd gulden, of eene gevangenis van 

ten minste één en ten langste veertien dagen, of met boete en 
gevangenis te zamen, mits binnen de evengenoemde beperkingen 
respecti velijk begrepen zijnde" vervangen door: "met hechtenis van 
een tot veertien dagen of geldboete van vijftig cents tot honderd 
gulden" . 

Art. 23. 

Art. 74 der wet van 6 Juli 1850 (Staatsblad no. 39), regelende 

"de zamenstelling en magt van de Provinciale Staten" blijft van kracht. 

Art. 1 der wet van 25 Mei 188U (Staatsblad no. 86) "tot herziening 
der wet van 6 Maart 1818 (Staatsblad no. 12) omtrent de straffen 

tegen overtreders van algemeene verordeningen, enz." blijft van 
kracht. 

In het eerste lid van voormeld artikel worden de woorden "geld
boete van één tot vijf en zeventig gulden en gevangenisstraf van 
een tot zeven dagen, te zamen of afzonderlijk" vervangen door: 

"hechtenis van ten hoogste twaalf dagen of geldboete van ten hoogste 
vijf en zeventig gulden". 

Aan voormeld artikel wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende: 

"De duur der vervangende hechtenis is in geval het maximum der 
bepaalde boete zestig gulden te boven gaat, ten hoogste twaalf dagen." 

Art. 24. 

Art. 47 van de wet van 29 Juni 1851 (Staatsblad no. 85), regelende 
"de zamenstelling, inrigting en bevoegdheid der gemeentebesturen" , 
blijft van kracht. 

De artt. 161-·165 van voormelde wet worden vervangen door de 

twee navolgende bepalingen: 

Art. 161. "De raad kan op overtreding zijner verordeningen, voor 
zoo veel uaartegen niet b~j eene wet, eenen algemeenen maatregel 

I L Deze termijn is bij herhaling verlengd, doch bet laatst bij de wet van 10 AngnsLus 
1892 (Stb. nO. 181) tot 1 September 1893 , met welk tijilstip alzoo de werking vnn nrt. 
22 van rechtswege ophitld.] 
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van inwendig bestuur of eene provinciale verordening is voorzien, 
hechtenis van ten hoogste zes dagen of geldboete van ten hoogste 
vijf en twintig gulden stellen, alsmede verbeurd verklaring van de 
voorwerpen door middel van de overtreding verkregen of waarmede 
de overtreding is gepleegd, voor zoover zij den veroordeelde toebe· 
hooren." 

Art. 162. "Indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen 
jaar is verloopen, sedert eene vroegere veroordeeling van den schuldige 
wegens gelijke overtreding onherroepelijk is geworden of daarvoor vrij
willig de geldboete is betaald, kan de regter geldboete of hechtenis 
tot het dubbel van het voor elk gesteld maximum uitspreken." 

Art. 25. 

De artt. 271, 272, 274-282 der in het vorig artikel bedoelde wet 
blijven van kracht. 

Art. 273 van voormelde wet wordt gelezen: " Voor de strafbaarheid 
der in art. 271 bedoelde poging en medepligtigheid gelden de eischen , 
in de artt. 45 en 48 van het Wetboek van Strafrecht voor strafbare 
poging tot en medepligtigheid aan misdrijf gesteld." 

In de artt. 272, 274, 275 en 277 van voormelde wet wordt het 
woord "misdrij ven" vervangen door: ,,0 vertredingen" . 

In de artt. 274 en 275 van voormelde wet. worden de woorden 
"de artikelen 270 en" vervangen door: "artikel". 

Art. 26. 1 

De artt. 1 tot 5 der wet van 12 Juli 1855 (Staatsblad nO. 102) 
"tot voorloopige voorziening in sommige waterstaatsbelangen" wor
den vervangen door de twee volgende bepalingen: 

Art. 1. "De besturen van waterschappen kunnen op overtreding 
der keuren of verordeningen van politie, door hen krachtens de hun 
toegekende of tot hiertoe wettig uitgeoefende bevoegdheid gemaakt 
of te maken, en van daarmede gelijkstaande voorschriften, voor zoo veel 
daartegen niet bij eene wet of wettelijke verordening is voorzien, 
hechtenis van ten hoogste zes dagen of geldboete van ten hoogste 
vijf en twintig gulden stellen." 

1 [Dit artikel is met de artikelen 1 tot 6 ,Ier wet van 12 Juli 1855 (St6. uO. 102) 
vervallen krachtens art. 20 der wel vnn 20 Juli 1895 (St6. nO. l39).J 
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Art. 2. "Indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen 
jaar is verloopfln, sedert eene vroegere veroordeeling van den schuldige 
wegens gelijke overtreding onherroepelijk is geworden of daarvoor 

vrijwillig de geldboete is betaald, kan de regter geldboete of hechtenis 

tot het dubbel van het gesteld maximum uitspreken." 

Art. 27. 

In de bestaande provinciale, gemeente- of waterschapsverordeningen , 
reglementen, reglementaire voorschriften of keuren wordt de gevan
genisstraf vervangen door hechtenis, het minimum der hechtenis op 
één dag en dat der geldboete op vijftig cents gesteld. 

Wanneer gevangenisstraf en geldboete te zamen of afzonderlijk op 
het feit zijn gesteld, kan de r.echtèr slechts één van beide opleggen. 

Behoudens het bij dit artikel bepaalde blijft art. 3 van de wet van 

25 Mei 1880 (Staatsblad nO. 86) van kracht. 

Art. 28. 

De strafbare feiten, bedoeld in de artt. 20-27, worden beschouwd 
als overtredingen. 

§ IV. 

Algemeene bepaling omtrent he7·haling van st7·afbare feiten. 

Art. 29. 

De bepalingen van het Wetboek van Strafrecht omtrent strafver· 
zwaring , in geval van herhaling van strafbare feiten, worden toe

gepast ook indien de vroegere veroordeeling wegens soortgelijk feit 
of de vrijwillige betaling van de boete onder de heerschappij der oude 
wetgeving plaats had, zelfs wanneer in die wetgeving aan het eerste 

feit eene andere qualificat.ie werd gegeven. 

§ V. 

Bepalingen betreffende strafbare feiten vóó,· 1 September 1886 gepleegd en 

op of na dien dag te berechten. 

Art. 30. 

Ter bepaling van de bevoegdheid van den rechter en de w\jze van 
rechtspleging, wordt uitsluitend de wetgeving toegepast in werking 
op het tijdstip waarop rechtsingang werd \'erleend of, voor de eerste 
maal, rauwelijks voor de openbare terechtzitting gedagvaard. 
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Art. 31. 

In alle zaken waarin vóór 1 September 1886 reeds, al ware het 
bij verstek, een eind vonnis gewezen is, worden, ook na verzet of 
na gebruik van het middel van hooger beroep of van cassatie, uit· 
sluitend de oude strafrechtelijke bepalingen toegepast. 

Indien daarentegen wegens een feit vóór 1 September 1886 gepleegd 
eerst op of na dien dag het eerste eindvonnis gewezen wordt, gelden 
de bepalingen der vijftien volgende artikelen en van art. 48. 

Art. 32. 

Indien in de oude wetgeving levenslange tuchthuisstraf is gesteld, 
treedt daarvoor levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste 

twintig jaren in de plaats. 

Art. 33. 

Indien in de oude wetgeving vijf tot vijf en twintigjarige tucht

huisstraf is gesteld, treedt daarvoor gevangenisstraf van ten hoogste 
vijftien jaren in de plaats. 

Art. 34. 

Indien in de oude wetgeving vijf tot twintigjarige tuchth uisstraf 
is gesteld, treEldt daarvoor gevangenisstraf van ten hoogste twaalf 
jaren in de plaats. 

Art. 35. 

Indien in de oude wetgeving vijf tot vijftienjarige tuchthuisstraf 
of deportatie is gesteld, treedt daarvoor gevangenisstraf van ten hoogste 
negen jaren in de plaats. 

Art. 36. 

Indien in de oude wetgeving vijf tot tienjarige tuchthuisstraf is 
gesteld, treedt daarvoor gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren 
in de plaats. 

Art. 37. 

Indien in de oude wetgeving verbanning is gesteld, treedt daar

voor gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en zes mu.anden in 
de plaats. 
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Art. 38. 

In de gevallen in de artt. 32-37 bedoeld is de rechter bevoegd, 
ontzetting uit te spreken van de in art. 28, nO. 1, 2, 3 en 4 van 

het Wetboek van Strafrecht vermelde rechten, benevens van voogdij 
en curateele over eigen kinderen. voor den duur in artikel 31 van 
dat Wetboek aangewezen. 

Art. 39. 

Indien in de oude wetgeving correctioneele gevangenisstraf is gesteld, 
treedt daarvoor in de plaats gevangenisstraf waarvan het maximum 
wordt verminderd tot de helft. 

Art. 40. 

Indien naar de oude wetgeving ontzetting had kunnen worden 
uitgesproken van al de in art. 8 der wet van 29 Juni 1854 (Staats

blad no. 102) vermelde rechten, treedt daarvoor 's rechters bevoegd
heid tot ontzetting van de in art. 28, no. 1, 2, 3 en 4 van het 
Wetboek van Strafrecht vermelde rechten, benevens van voogdij en 
curateele over eigen kinderen, in de plaats. 

Art. 41. 

Indien naar de oude wetgeving ontzetting had kunnen worden uit
gesproken van sommige der in art. 8 der wet van 29 Juni 1854 

(Staatsblad no. 102) vermelde rechten, kan die ontzetting slechts 

plaats hebben in zoover die rechten ook in art. 28 van het Wetboek 

van Strafrecht vermeld zijn. 
Het laatste lid van voormeld art. 8 blijft buiten toepassing. 

Art. 42_ 

Indien in de oude wetgeving politiegevangenisstraf is gesteld, treedt 
daarvoor hechtenis van gelijken duur in de plaats. 

Art. 43. 

Ten aanzien van het minimum der gevangenisstraf, hechtenis en 
geldboete, gelden de bepalingen der artt. 10, 18 en 23 van het 

Wetboek van Strafrecht. 

Art. 44. 

Indien de strafbepalingen der nieuwe wetgeving voor den schuldige 
minder ongunstig mochten zijn dan die van de oude wetgeving na 
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de verwisseling in de artt. 32- 37, 39 en 42 dezer wet voorgeschre
ven, worden alleen de bepalingen der nieuwe wetgeving toegepast. 

Alleen de maxima der gestelde straffen worden in vergelijking 
gebracht. 

Bij cumulatieve of alternatieve strafbedreiging worden alleen de 
zwaarste straffen in vergelijking gebracht. 

Bijkomende straffen worden niet in vergelijking gebracht. 
Voor zooveel geldboeten betreft, wordt alleen het bedrag der boeten, 

niet de duur der subsidiaire gevangenisstraf of hechtenis in vergelij
king gebracht. 

Art. 45 . 

Opzending van bedelaars of landloopers naar een bedelaarsgesticht 
of werkhuis, kan slechts worden gelast voor zoover krachtens de 
nieuwe wetgeving veroordeeling tot plaatsing in eene Rijkswerkin
richting zou kunnen worden uitgesproken. 

De opzending is in geen geval verplichtend. 

Art.. 46. 

Indien hetzij naar de oude, hetzij naar de nieuwe wetgeving, het 
feit alleen op klachte vervolgbaar is, wordt de strafvordering niet 
ontvankelijk verklaard tenzij de klacht is gedaan. 

De in art. 66 van het Wetboek van Strafrecht vastgestelde termijn 
vangt aan op den dag in art. 2 dezer wet bedoeld . 

'l'en aanzien van klachten vóór dien dag ingediend vangt op dien 
dag de termijn aan bedoeld in art. 67 van het Wetboek van Strafrecht. 

Art. 47. 

De artt. 63-67 der wet van 28 Juni 1854 (Staatsblad nO. 100) 
"tot regeling van het armbestuur", .gewijzigd bij de wet van 1 Juni 
1870 (Staatsblad no. 85), blijven gelden voor hen wier overbrenging 
krachtens rechterltik vonnis, gewezen vóór het in werking treden 
van deze wet, zal zijn geschied, zoolang zij in zoodanig gesticht 
verblijven. 

De in het eerste lid vermelde artikelen zijn afgeschaft zoodra de 
laatste landlooper of bedelaar uit de bedelaarsgestichten is ontslagen. 

Art. 48. 

Alle bepalingen in het Wetboek van Strafrecht gemaakt, betrek
kelijk den ingang, de wijze en de kosten van tenuitvoerlegging van 
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straffen, daaronder begrepen de bepalingen betrekkelijk de bestemming 

van boete en van verbeurd verklaarde voorwelpen en de stmffen die, 

bij gebreke van voldoening aan de rechterlijke uitspraak, daarvoor 

in dE' plaats treden, zijn toepasselijk. 

§ VI. 

Bepaling omt7'ent st"affen vóór 1 September 1886 opgelegd. 

Art. 49. 

Art. 35 van het Wetboek van Strafrecht is niet van toeprlssing 

op straffen, die ten uitvoer worden gelegd krachtens vonnissen vóór 

1 September 1886 gewezen. 

Slotbepaling. 

Art. 50. 1 

Deze wet treedt in werking te gelijk met het Wetboek van Stra.frecht 

met uitzondering van art. 27, dat in werking treedt op den dag 

waarop deze wet in het Staatsblad wordt afgekondigd. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, 

en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten, Colleges ·en 

Ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de 

hand zullen houden. 

Gegeven te 's Gravenhage, den 15den April 1886. 

(get.) WILLEM. 

De Minister van Justitie, De Minister van Marine; 

(get). Du 'l'OUR VAN BELLINCHA VE. (get.) W. GERICKE. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 

(get.) v. KARNEBEEK. 

De Minister van Waterstaat, 

Handel en Nijverheid, 

(get.) VAN DEN BERGH. De Minister van Financiën, 

(get.) BLOEM. 

De Minister van Oorlog, 

(get .. ) WEITZEL. 

De Minister van Staat, 

Minister van Binnenlandsche Zaken, 

(get.) HEEMSKERK. 

1 Dit artikel werd bij de wet van 19 April 1886 \Staatsblad nO. 92) gewijzigd, zood at 
het luidde: 

, Deze wet treedt in werking op den laten September 1886." 
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AANWIJZING VAN EENIGE VERKORTINGEN ENZ. 

O. R. O. = .oorspronkelijk Regeeringsontwerp, zie hiervoor bI. 7 

sub IV. 
(N.B. Dit ontwerp week - ten gevolge van de opmerkingen, in '. Raads advies voor

komende, - in verschillende opzichten af van het wetsontwerp, dat bij deo Raad 
van State werd aanhangig gemaakt. Vandaal' dat de nnmmcrs van artikelen, die in het 
advies van den Raad van State worden aangehaald, meermalen niet strooken met die 
van het O. R. 0.) 

G. O. = Gewijzigd Ontwerp, zie hiervoor bI. 8, sub V, d. 

N. v. W. Nota van Wijzigingen. 

Waar artikelen van wetboek of wet worden aangeduid of nevens die 

van ontwerpen worden genoemd, zijn zij met vette cijfers gedrukt, 

ter aanwijzing dat zij aldus zijn vastgesteld en in het Staatsblad voor

komen. 

De letters, voorkomende achter Verslag der Tweede Kamer, Ant

woord der Regeering of Nota van Wijzigingen duiden aan welk ge

deelte van Verslag of Antwoord of welke Nota van Wijz. wordt bedoeld, 

naar de In het Overzicht van de Geschiedenis dezer wet sub V, hier

voor bI. 8, gemaakte splitsing. 

Bij verwijzing naar andere gedeelten van deze geschiedenis van het 

Wetboek van Strafrecht, worden steeds deel en bladzijde van den t wee den 

druk aangehaald. 



ALGEMEENE OPMERKINGER 

STREKKING, INHOUD EN OMVANG. 

Advies van den Raad van State. 

Krachtens Uwer Majesteits machtiging hebben de gezamenlijke Ministers, 
bij schrijven van 25 November 1882, Ministerie van Justitie, afdeeling 
2a , nO. 81, bij den Raad van State de overweging aanhangig gemaakt 
van een ontwerp van wet tot regeling van de invoering van het Wet
boek van Strafrecht en den overgang van de oude tot de nieuwe straf
wetgeving. 

De algemeene slotbepaling van genoemd Wetboek (art. 475) schrijft 
voor, dat het in werking treden van dit Wetboek nader bij de wet moet 
worden geregeld. Het tegenwoordig ontwerp strekt om aan dat voor
schrift te voldoen. Het is blijkens het opschrift bestemd om te regelen: 
ten eerste de invoering van het Wetboek. ten tweede den overgang van 
de oude tot de nieuwe strafwetgeving. Maal' het ontwerp bepaalt zich 
daartoe niet. Het heeft nog eene derde strekking, namelijk de bestaande 
wetgeving met het Strafwetboek en in het bijzonder met het daarin aan
genomen strafstelsel in overeenstemming te brengen, en de tweede para
graaf, aan dat doel gewijd, is zeker niet de minst omvangrijke. 

Tot behoorlijke vervulling van dat gedeelte zijner taak beweegt het 
ontwerp zich over het geheele gebied onzer wetgeving om overal na te 
gaan, welke ~trafrechtelijke bepalingen kunnen blijven bestaan, welke 
als niet strookende met het stelsel van het nieuwe Strafwetboek behooren 
te worden ingetrokken of veranderd. 

V ooral dit gedeelte van het ontwerp heeft eenen langdurigen en nau w
gezetten arbeid gevorderd, en de Raad van State erkent gaarne, dat 
aan het werk veel zorg is besteed en gellne moeite is gespaard om vol
ledigheid te bereiken. 

Overtuigd van het groote belang, dat het het hier geldt: het verkrijgen 
van zekerheid en harmonie in ome strafwetgeving, heeft de Raad van 
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State ook van zijne zijde gemeend de meeste aandacht aan het onder
zoek van dit ontwerp te moeten wijden en in het bijzonder te moeten 
nagaan, of op de voorgestelde wijze werkelijk verkregen zal worden die 
zekerheid, die beoogd wordt. 

De juiste bedoeling van de voorgestelde bepalingen wordt in de be
.langrijke Memorie van Toelichting duidelijk en volledig verklaard en 
verdedigd. De Raad van State werd daardoor in de gelegenheid gesteld 
zich een oordeel over het voorgedragene te vormen; maar hij lllag toch 
niet ontveinzen, dat zijn omslachtig onderzoek zeer had kunnen zijn 
vergemakkelijkt, indien nevens de toelichting eene nota ware overgelegd, 
houdende opgave, welke wetten door de voorgestelde bepalingen geheel 
zullen worden afgeschaft, welke artikelen uit de in stand blijvende wetten 
zullen vervallen, welke zullen worden gewijzigd, en hoe die laatste na 
de wijziging zullen luiden. Menige twbfeling, die bij de toepassing van 
de voorgedragen beginselen op bijzondere wetten of bepaalde artikelen 
is gerezen en zelfs bij aandachtige overweging van de Memorie van Toe
lichting niet altijd volkomen kon worden opgelost, ware dan voorkomen. 

Ook mag het eene voor elk, die het ontwerp zal lezen, bijna onmis
bare verbetering geacht worden, dat nevens de dagteekening en het nommer 
van het Staatsblad van al de vermelde wetten tevens het opschrift moge 
worden opgegeven, waardoor haar inhoud wordt aangeduid. 

In de Memorie van Toelichting wordt er op gewezen, dat tegenwoordig 
èn de harmonie tusschen straf- en andere wetten èn de rechtszekerheid 
veel te wenschen overlaten; dat tusschen de bepalingen van den ver
ouderden Franschen Code Pénal en de nationale wetgeving, uit andere 
beginselen en behoeften voortgesproten, de vereischte overeenstemming 
wordt gemist, en dat de invoering van het nieuwe Strafwetboek den 
toestand niet verbeteren, maar veeleer verergeren zou, zoo zij plaats 
vond, zonder dat men, dat Wetboek voor oogen, de geheele overige 
N ederlandsche wetgeving had nagegaan en het verband tusschen Wetboek 
en speciale wetten overeenkomstig de eischen van rechtszekerheid en 
harmonie had vastgesteld en geregeld. 

[Wat hier volgt, is onder de volgende rubriek opgenomen.] 

Eene andere aanmerking van algemeene strekking is, dat het ontwerp 
zich niet altijd houdt binnen de grenzen van zijn onderwerp. Dit geldt 
voornamelijk de § 4. houdende aanvulling van eenige leemten in de 
wetgeving. maar toch ook eenige andere artikE.len (bij voorbeeld art. 14 
nO. 13, art. 18), waar de ontwerper van de gelegenheid gebruik maakt 
om, onafhankelijk van hetgeen vereischt wordt om overeenstemming 
tusschen de speciale wet en het Wetbgek van Strafrecht te brengen, in 
de bestaande wet verbeteringen voor te dragen. 

De Raad van State meent zich hier bepaald tegen te moeten verklaren. 
Juist in esne wet, zóó moeilijk en lastig als de nu in behandeling zijnde, 
acht hij het een volstrekt vereischte zich streng tot haar onderwerp te 
bepalen. Wijkt men daarvan af, dan geeft men aanleiding, dat de aan
dacht. in plaats van zich onverdeeld te wijden aan dd verwezenlijking 
der harmonie en rechtszekerheid, die men beoogt, afdwale over onder
werpen daaraan vreemd. Waar toch het ontwerp eene wijziging voorstelt , 
waarin de ontwerper eene verbetering ziet, zullen de Staten-Generaal 
die wijziging ter toetse brengen en wellicht beweren, dat de verande-

---;;;.:;:;-- ---- -
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ring geene verbetering zou wezen. Op die wijze zou zich een.e discussie 
over de gewijzigde bepaling kunnen ontspinnen, die de aandacht afleidde 
van de eenige vraag, die aan de orde is: Hoe brengt men harmonie 
en zekerheid in onze strafwetgeving? 

V ooral de aan vulling van leemten, waartoe § 4 moet dienen, is hier 
niet op hare plaats. 

Het is ook niet duidelijk, waarom het raadzaam zou kunnen zijn een 
aantal voorschriften betreffende het gebruik of de veiligheid van wegen 
en trekpaden langs bevaarbare rivieren, betreffende de overzetveren of 
de beplanting langs de openbare wegen, die tot hiertoe altijd zonder 
penale sanctie zijn gebleven, nu op eens daarvan te voorzien, en zulks 
niettegenstaande vele dier voorschriften, als niet met onzen landaard 
strookende of niet in onze toestanden passende, sedert lang niet meer 
worden nageleefd. 

Blijven de Ministers bij hun den kbeeld dan zullen ongetwijfeld de 
Staten-Generaal eene nauwkeurige opgaaf vragen van al die voorschrif
ten deze onderwerpen betreffende, die zij oordeelen dat alsnog van 
kracht zijn: eene opgaaf zeker niet 
zeer gemakkelijk te leveren. Maal' 
daaren boven zal met volle 1 echt 
mogen worden gevorderd, dat ten 
aanzien van elk dier voorschriften 
worde aangetoond, dat de onder
vinding gtJleerd heeft, dat het on ver
mijdelijk is het thans te stellen 
onder de hoede eener strafbepaling, 
die het altijd heeft gemist. 

Behoeft het betoog, dat eene dis
cussie over deze punten én omslach
tig dreigt te worden én vreemd is 
aan het terrein van dit ontwerp? 

Om binnen dat terrein te blijven 
late men alle gedachten aan verbe
tering en aanvulling van leemten 
varen, en bepale er zich toe de in 
de voorschriften omtrent bedoelde 
onderwerpen thans bestaande straf
bepalingen te vervangen door straffen 
in het nieu we strafstelsel passende, 
met intrekking van alle afwijkingen 
van de bepalingen del' acht eerste 
titels van het. eerste boek van het 
Wetboek van Strafrecht, die in die 
voorschriften mochten worden aan
getroffen. 

Rapport aan den Koning. 

[ Hetgeen in het rapport aan het hier volgende 
voorafgaat. komt voor in de volgende rubriek.] 

Met een andere aanmerking van 
algemeene strekking, namelijk, dat 
het ontwerp zich niet altijd houdt 
binnen de grenzen van zijn onder
werp, hebben de ondergeteekenden 
zich volkomen kunnen vereenigen. 
Vandaar dat onder anderen de ge
heele paragraaf, houdende aanvul
ling van leemten in de bestaande 
wetgeving, in het ontwerp, dat 
hierbij aan Uwe Majesteit wordt 
aangeboden, niet voorkomt. 

Verbeteringen in de bestaande 
wetgeving, onafhankelijk van het
geen vereischt wordt om overeen
stemming te brengen tusschen de 
speciale wet en het Wetboek van 
Strafrecht, komen in het ontwerp 
evenmin meer voor, zoodat de onder
geteekeoden gerust durven te verze
keren, dat men zich thans, geheel 
in overeenstemming met het advies 
van den Raad van State, tot het 
strikt noodzakelijke heeft bepaald. 

Memorie van Toelichting. 

Onder de »wettelijke regeling" van het in werking treden van het 
Wetboek van Strafrecht, door zijne slotbepaling gevorderd, zijn, uit 
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den aard der zaak, behalve de vereischte invoerings- en overgangsbe
palingen, begrepen al die wettelijke voorzieningen welke noodig zijn, zal 
tusschen de beginselen en regelen van het wetboek en de overige deel en 
onzer wetgeving de vereischte harmonie bestaan en tevens rechtszeker
heid heerschen. 

Onder de heerschappij van den Code Pénal laten - het is algemeen 
bekend - èn de harmonie tusschen straf- en andere wetten èn de 
rechtszekerheid ontzaglijk veel te wenschen over. Tusschen de bepalingen 
van den verouderden fransehen Code Pénal en de nationale wetgeving 
uit andere beginselen en behoeften voortgesproten, werd I en in toe
nemende mate, de vereischte overeenstemming gemist. En rechtszekerheid 
kan niet gewaarborgd zijn zoolang naast het algemeen strafwetboek tallooze 
strafbepalingen blijven bestaan, niet weinige van twijfelachtige geldig
heid, in honderde wetten of daarmede gelijkstaande verordeningen, waarvan 
de oudste tot 1669 opklimt, verstrooid. 

Door de in voering van het nien we strafwetboek zou de toestand niet 
verbeteren, maar integendeel verergeren, 7.00 zij plaats vond zonder dat 
men I dat wetboek voor oogen, de geheele overige Nederlandsche wet
geving had nagegaan. Men denke, om slechts iets te noemen, aan de 
toepassing, in tal van wetten gemaakt van het thans vervallende onder
scheid tnsschen crimineel en cOrl'eclioneel, aan de gevolgen bijna op elk 
gebied onzer wetgeving verbonden aan de veroordeeling tot onteerende 
straf. Of, wil men andere voorbeelden, men denke aan het beginsel der 
nieuwe strafwetgeving om wegens wetsdelicten (overtl'edingen) ten hoogste 
hechtenis te bedreigen j aan de afschaffing zoowel van de speciale minima 
als van de verzachtende omstandigheden in verhand met de soms vrij 
hooge minima in iiommige speciale wetten en de in deze voorkomende 
verwijzing naar het voortaan niet meer geldende art. 463 Code Pénal j 
niet het minst aan het wegvallen van art. 484 Cooe Pénal in verband 
met den inhoud van art. 91 van het nien we strafwetboek, welk laatste 
artikel noch voor reeds bestaande noch voor toekomstige speciale straf
wetten of verordeningen de vereischte en bedoelde aan vullende kracht 
kan bezitten, tenzij - en daarvoor is het in deze invoeringswet de 
plaats - bepaald worde in hoever overtreding van die wetten of ver
ordeningen als misdl'vf dan wel als overll'eding, in den zin van het 
Wetboek van Strafrecht, te beschouwen is. 

Ten einde het overzicht over den veelomvattenden inhoud van dit wets
ontwerp gemakkelijk te maken, is het in § § gesplitst. 

In de eel'ste paragraaf treft men de algemeene , wil men liever, »in
leidende" bepalingen aan, uit wier aanneming de noodzakelijkheid der 
regeling van alle verder behandelde onderwerpen voortvloeit. 

In de IWdede paragraaf, waarvan het leidend hoofdheginsel beneden [zie 
volgende rubriek] breedvoerig zal worden toegelicht, heeft men trachten 
te vereenigen alle bepalingen noodig om, na de invoering van het Wetboek, 
te kunnen beslissen in hoever de op het tijdstip dier invoering in wel'king 
zijnde wetten zijn afgeschaft of, al of niet gewijzigd, naast het wetboek 
in werking bli!fven. Dat met het oog op twee hoofddoeleinden van dit 
wetsontwerp - rechtszekerheid en harmonie in de wetgeving - vooral 
deze § van gewicht is, behoeft nauwelijks te worden opgemerkt. 
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Oe derde § is, na de tweede, ongetwijfeld de gewichtigste van het 
on! werp. Men heeft beproefd in tien of eigenlijk in negen (want art. 
23 [21], al is het onmisbaar en alleen dá.ár op zijne plaats, heeft eene 
speciale beteekenis) artikelen de allergewichtigste onderwerpen in het 
opschrift dier § vermeld op zóódanige wijze te regelen dat ook op dit 
gebied èn harmonie met het systeem van het Strafwetboek èn, ook 
vooral, rechtszekerheid verkregen worde. Van den alouden strijd be
treffende de algemeene maatregelen van inwendig bestuur wordt, -
natuurlijk alleen voorzooveel die strijd met het strafrecht. in verband 
staat - de oplossing voorgesteld en aan de Regeering tot 1 Januari 
1887 tijd gelaten om aan die algemeene maatregelen van inwendig be
stuur, op wier overtreding de wet van 1818 dusver toepasselijk werd 
geacht en waarbij poenale sanctie niet kan worden ontbeerd - men 
denke b. v. aan kanaalreglementen en aan de Koninklijke be~luiten be
treffende de tolgelden - door speciale wet èn wettelijken grondslag èn 
poenale sanctie te verzekeren. 

Dat ook bepaaldelijk art. 29 [27J in 't belang èn van de rechts
zekerheid èn van de harmonie der wetgeving wordt voorgesteld, zal wel 
nauwlljks behoeven te worden opgemerkt. Ook wat provinciale-, ge
meente- en waterschapsverordeningen betreft, moge, ter gelegen beid van 
de invoering van bet nieuwe Strafwetboek, de burger volledig vernemen 
voor welke feiten hij zich aan straf blootstelt. 

De vierde, vijfde en zesde § § bevatten alle transitoire bepalingen, maar 
van zeer verscbillenden aard. 

Terwijl de 5de § beteekenis behoudt zoolang feiten vóór Januari 1.885 
gepleegd, te berechten zijn en de § 6 zoolang vóór 1 Januari 1885 op
gelegde strqtJen zijn te ondergaan, komt de 4de § in toepassing, zoolang 
er in Nederland personen zijn die, t'óór bedoeld tijdstip veroordeeld, 
na bedoeld tijdstip, binnen het tijdperk voor de :wogenaamde verjaring 
der recidieve gesteld, andermaal misdoen. 

Terwijl door deze opmerking de noodzakelijkheid om de drie bedoelde 
transitoire onderwerpen in afzonde/·lijke § § te behandelen, voldoende 
schljnt te zijn aangewezen, moet, in 't bljzonder ten aanzien van de 
vijfde § nog worden aangestipt, dat daar tevens (zie art. 32 [30J) wordt 
aangetroffen de door de wetsontwerpen tot wijziging van de wet op de 
recbterlijke organisatie en van het wetboek van Strafvordering vereischte 
overgangsbepaling. 

llollwel dergelijk transitoir voorschrift strikt genomen niet past onder 
heL opschrift van dit ontwe/·p, in zoover daarin sprake is van den over
gang van de oude tot de nieuwe stmfwetgeving (bij welke uitdrukking 
uitsluitend aan het materieel strafrecht moet worden gedacht), zoo kan 
zij toch, als indirect door de »invoering van het wetboek van Straf
recht" noodzakelijk gemaakt, ook in dit ontwerp niet misplaatst geacht 
worden, terwijl eene vereeniging van alle transitoire voorschriften in 
eenzelfde ontwerp aanbeveling schijnt te verdienen. 

Verslag der Tweede Kamer. d. 

Ten slotte meent de Commissie de aandacht der Regeering te moeten 
vestigen: 
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1°. op art. 265, en in verband daarmede ook op art. 274, van het 
Burgerlijk Wetboek. 

De wijziging die art. 241 van het Wetboek van Strafrecht heeft onder
gaan [zie Dl. II bI. 282], maakt naar hare meening wijziging der ge
noemde artikelen wel niet volstrekt noodzakelijk, maar zou wellicht 
aanleiding kunnen geven om daaruit te doen vervallen wat niet meer 
zal kunnen voorkomen. 

2°. ~p de wijziging van het Wetboek van Strafrecht door de aan
neming van een amendement op art. 315, ten gevolge waarvan de daarin: 
genoemde feiten strafbaar zullen 
zijn met gevangenisstraf of geld
boete [zie Dl. II blo 508]. Is 
de straf daardoor in betere verhou
ding gebracht tot die van art. 310 , 
bij de behandeling van het amende
ment werd te recht opgemerkt, dat 
zekere wanverhouding zou ontstaan 
tot art. 314, 2de lid. Die wanver
houding zou wellicht het best kun
nen verdwijnen door het tweede lid 
van art. 314 te doen vervallen en 
het maximum der gevangenisstraf in 
het eerste lid van dat artikel te 
stellen op twee maanden. 

Antwoord der Regeering. d. 

Ten slotte merkt de Regeering op : 
1 0 • dat zij nader zal overwegen 

of de wijziging die art. 241 van het 
Wetboek van Strafrecht heeft onder-
gaan, eene 
Burgerlijk 
maakt; 

nadere wijziging van het 
Wetboek noodzakelijk 

2°. dat het haar niet wenschelijk 
voorkomt thans terug te komen op 
beslissingen zeer kort geleden bij het 
tot stand komen der zoogenaamde 
novelle genomen. 

Beraadslagingen in de Tweede Kamer. 
(9 Maart 1886.) 

[ALGEMEENE BESCHOUWING~;N.J 

De heer DE RANITZ: Eindelijk zijn wij genaderd aan den laatsten slagboom, die 
Nederland scheidt van de invoering van het nieuwe Stt-afwetboek. Is de geboorte van 
dat nieuwe Wetboek moeilijk geweest. en heeft ze meer dan tien jaren gevorderd, -
sedert de wet in het Staatsblad is opgenomen, zijn vijf jaren besteed aan het brengen 
van overeenstemming tusschen de bestaande wetgeving en dat belangt'ijk deel van onze 
wetgeving. dat binnenkOl·t in wet'king zal treden. 

Het kan geen verwondering baren dat de invoering van het Strafwetboek eenige 
jaren heeft gevordel·d. vOOl'al bij de wijze waarop zij heeft plaats gehad . Men beeft 
die moeilijke taak zeer ruim en bl'eed opgevat, en gemeend dat op het oogenblik van 
de inwerkingtreding volkomen harmonie moest bestaan tusschen de verschillende deelen 
van wetgeving. Rechterlijke Ol'ganisatie, Burgerl,jk Recht. Rechtsvordel'ing, Strafvor
del·ing. Consulaire wet en alle onderdeelen van strafrecht en strafbepalingen die in ver
schillende wetten voorkomen. 

Inderdaad, het kan ni~mand verwonderen dat zulk e.ene omvangrijke en moeilijke 
taak vele jaren heeft geëiscbt. 

Of het de beste weg is geweest die men hierbij bewandeld heeft, zal ik thans niet 
beoordeelen, omdat de Wetgevende Macht het zoo heeft gewild. 

Reeds zijn onderscheidene wetboeken gewijzigd, en thans gaan wij over tot de taak 
om alle andere strafbepalingen met het Strafwetboek in ovel'eeustemming te brengen. 

In het voorbijgaan meen ik toch te mogen opmerken dat men zich in Duitschland 
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minde" moeilijk heeft gemaakt , dat de invoeringswet van het Duitsche Stl'afwetboek 
slechts 8 kOl'te artikelen telt en dientengevolge het wetboek zeer spoedig na de tot
standkoming heeft kunnen wo,'den ingevoerd, 

Nu weusch ik, naar ik meen ook namens velen, een woord van hulde te brengen 
aan de Regeering voor de nauwgezette wijze, waarmede zij zich van hare taak heeft 
gekweten, voor den ijver en zorg daarbij aan den dag gelegd, 

Het was inde,'daad geen gemakkelijke zaak om de geheele wetgeving, ook al de be
palingen van st''af,'echtelijken aard, geheel te overzien en te midden van dien chaos 
van dikwijls tegenstrijdige bepalingen eenheid en ove,'eenstemming te bl'engen, 

Daartoe behoorden veel ijver, zorg Pil kennis, en iedet' zal erkennen dat de stuk
ken die van de Regeering uitgegaan zijn - en ik mag daarbij ook noemen het be
langrijk advies van den Raad van State - daal'van alleszins de blijken d,'agen. 

Ik wensch ook hulde te brengen aan de Commissie van RapporteUl's voor de ZOl'g 
die zij aan de zaak heeft gewijd en gaarne erken ik dat zij er zich niet toe heeft 
bepaald de voordl'acht te beoordeelen, maar ook te verbeteren, 

Omtrent een belangrijk punt bestond aanvankelijk eenig verschil van opvatting, 
De Regeering had in eenigszins algemeene bewoordingen de strafwetten en stt'af
bepalingen aangeduid die afgeschaft en gehandhaafd zouden worden, 

De Commissie was van oordeel, dat dit aanleiding zou geven tot misvattingen 
en moeilijkheden, vooral voor den rechter die geroepen wordt de wet toe te 
passen, voor wien het wenschelijk is zekerheid te hebben, opdat hij wete waal'aan 
hij zich heeft te houden, 

Dat standpunt door de Commissie te recht ingenomen, heeft de Regeering tot 
het hare gemaakt, en nu worden in art, 3 met name genoemd de wetten die vervallen 
en daarentpgen in art. 10 vermeld de stl'afbepalingen welke worden gehandhaafd, 

Ik meen, dat daardoor indel'daad een groote dienst aan de magistl'atuUl' is be
wezen, De toepassing van het Strafwetboek zal daardoor minder moeilijkheden op
leveren , dan anders het geval zou geweest zijn, 

Na de nauwkeurige wijze van behandelen en na het gemeen overleg met de 
Regeering zijn er zeer weinig punten van verschil overgebleven, Dit blijkt uit het 
laatste ons toegezonden stuk, waarbij de meeste amendementen van de Commissie 
worden ove"genomen, 

Ik zal bij deze algemeene beschouwingen weinig meer zeggen, Ik heb alleen 
het standpunt willen aanduiden, waarop naar mijne bescheiden meening de voo,'
dracht moet worden beoordeeld, 

Ik zal niet in bijzonderheden treden omtrent ve''anderingen, die mochten worden 
voorgesteld; ik meen, dat de Kamer nu zeer voorzichtig moet zijn om geen wijzi
gingen te brengen in een wetsontwe~p, dat met zooveel moeite is tot stand geb,'acht 
en dat de wÎJzigingen, die zouden kunnen worden aangebracht, zouden blijken van 
te ver ingrijpend en aat'd te zijn, Ik kan niet anders dan goedkeuren , dat zoo wel 
het fiscaal ,'echt als het militair recht in deze voordracht grootendeels onaangetast 
zijn gebleven, Ik meen dat, wanneer men zich beweegt op een terrein, dat zoo 
geheel vel'schillend is, men beter doet eene afzonderlijke voordl'acht in te dienen, 
Ret zou zee,' bedenkelijk zijn in dezen stand van de zaak in eene wetgeving, die 
zoo gecomplicee,'d is, die zoo ver strekt, partieele wijzigingen aan te brengen, Ik 
wensch hie,'mede niet te kennen te geven, dat ik al de bepalingen van het fiscale 
ell van het militaire recht goedkeur, Integendeel acht ik he,'ziening van beide en 
lIiet het minst van het militair recht, alleszins wenschelijk, Maa,' daarvoor is 
het nu niet de geschikte gelegenheid, 

4 
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STELSEL TEN AANZIEN DER WIJZE VAN HANDHAVING EN 

AFSCHAFFING VAN BESTAANDE WE'rTEN. 

Advies van den Raad van State. 

De Ministers toonen zich doordrongen van het besef, dat de wetgever 
verplicht is zich omtrent de vraag, welke wetten of wetsbepalingen hij 
van kracht wil doen zijn, duidelijk en stellig te verklaren j dat hij zijne 
taak niet behoorlijk vervult, indien hij bij de invoering een er nieuwe 
wet zich met eene algemeene , maar al te licht onbestemde formule van 
de aanwijzing wat van het oude blijven, wat vervallen zal, afmaakt, 
aan de ingezetenen overlatende de twijfelingen, die daaruit rijzen kun
nen, door den rechter te doen uitmaken j dat hij integendeel den moed 
moet hebben om, zoo noodig, zijn ganschen wetten schat te overzien en 
den burger een volledig overzicht moet geven van alle strafbepalingen, 
die hij noodig acht en in stand wil houden. 

Ten aanzien van het al of niet nog van kracht zijn van wetten of wettelijke 
bepalingen mag geen onzekerheid bestaan. Tot verschaffing van volkomen 
zekerheid daaromtrent behoort alles te worden gedaan wat mogelijk is. 

De Raad van State betuigt gaarne zijne volledige instemming met deze 
denkbeelden en waardeert het, dat de Ministers geene moeite te veel 
hebben geacht, om die in het aangeboden ontwerp te verwezenlijken. 
Wanneer hij zich echter de vraag stelt, of ter verkrijging van zekerhllid 
en klaarheid nu alles is gedaan wat mogelijk is, dan zou hij die -vraag 
niet toestemmend durven beantwoorden. Het komt hem voor, dat tot 
bereiking van dat doel nog iets meer kan worden gedaan, en wel iets, 
hetwelk na al den voorafgeganen arbeid weinig moeite kan vorderen. 

Hij neemt de vrijheid zijne gedachten nader ontwikkeld aan U wel' 
Majesteits oordeel te onderwerpen. 

Bet stelsel, dat de Ministers in het belang der rechtszekerheid hebben 
aangenomen, is: afschaffing van alle strafwetten en alle strafrechtelijke 
bepalingen, voorkomende in andere wetten, voor zoo ver zij niet in deze 
wet worden gehandhaafd. 

Op zichzelven is tegen dezen maatregel geene bedenking. Men zou 
evenwel ook een en anderen weg kunnen inslaan en verklaren, dat alles 
in stand blijft wat niet uitdrukkelijk wordt afgeschaft of gewijzigd. 

Door beide maatregelen kan de mogelijkheid van twijfel omtrent het 
al of niet blijven bestaan van eenige bepaling worden afgesneden. Niet 
van de keus tusschen deze beide stelsels hangt het af, of men zijn doel 
volkomen zal bereiken. maar van de wijze waarop men het gekozene 
stelsel in toepassing brengt, met andere woorden: van de wijze, waarop 
men de handhaving of afscbaffing uitspreekt. Men kan tocb handbaven 
en afschaffen door het aanduiden van categorielin van de wetten en be
palingen, die men bandhaven of afscbaffen wil, aan den rechter over
latende in elk bijzonder geval te besliss9n, of deze of gene wet of wette
lijke bepaling in de aangeduide categorie valt of niet. Maar men kan 
ook handhaven en afschaffen door met name aan te wijzen al de wetten 
of wettelijke bepalingen, die men handhaven of afschaffen wil. 

Het ontwerp beeft grootendeels de eerste wijze aangenomen. Het schaft 



STELSEL VAN HANDHAVING EN AFSCHAFFING. 51 

af alle strafwetten en alle strafrechtelijke bepalingen in andere wetten, 
aan den rechter latende te beoordeel en , wat stratwetten , wat strafrechte-
19ke bepalingen zijn. Het handhaaft de strafrechtelijke bepalingen rakende 
zaken van Rijksbelastingen of van militair strafrecht, ter beoordeeling 
van den rechter latende, of deze of gene bepaling al dan niet tot die 
categorie kan gebracht worden. En waar het met dagteekening en nommer 
de andere wetten noemt, welker stra.frechtelijke .bepalingen worden ge
handhaafd, geschiedt zulks nog niet dan onder meer dan één voorbehoud 
in algemeene bewoordingen uitgedrukt en over welks toepasselijkheid 
verschil van meening, onzekerheid dus, kan bestaan. (Zie den aanhef van 
artt. 14 [10], 15 [11] en 16 [12].) 

[NB. Hier wordt gedoeld op de artikelen, gelijk zij luidden volgens 
het ontwerp, bij den Raad van State in behandeling, in welke artikelen, 
in den aanvang, telkens het voorbehoud werd gemaakt: "Blijven van 
kracht, voor zoover zij feiten betreffen, waartegen in het Wetboek 
van Strafrecht niet is voorzien, de strafrechtelijke bepalingen" enz.] 
De Raad van State meent zonder tegenspraak te mogen beweren, dat 

de andere wijze van handhaven of afschaffen beter de rechtszekerheid 
waarborgt. Door hetgeen men handhaaft of afschaft met name te noemen, 
heft men alle onzekerheid op. Bij de beoordeeling , wat alzoo op te noemen 
is, komen noodzakelijk alle twijfel en onzekerheid, die zouden kunnen 
bestaan, aan het licht en komt de wetgever dus in de gelegenheid die 
zelf te beslissen. 

De Raad van State meent daarom in overweging te moeten geven den 
laatstbedoelden weg in te slaan en het doel, in de tweede paragraaf be
oogd, te verzekeren door uitdrukkelijke opnoeming van alle wetten en 
wettelijke bepalingen, die afgeschaft of gewijzigd zullen worden. 

Het onderzoek van de bijzondere bepalingen van het ontwerp heeft 
hem in dit denkbeeld bevestigd. Bij de behandeling in de afdeeling, 
met het voorloopig onderzoek belast, bleek herhaalde malen, dat omtrent 
de strekking en de gevolgen der artikelen verschil van opvatting bestond. 
Wel ondervond men daarbij, dat in de Memorie van Toelichting, wan
neer die in haar geheel aandachtig bestudeerd wordt, de verklaring te 
vinden is. Maar niet onjuist schijnt de opmerking, dat de wet zelve 
hare bedoeling stellig en op bevattelijke wijze behoort te verklaren en 
de wetgever zich tot het verstaanbaar maken van zijnen wil niet op 
de Memorie van Toelichting mag verlaten. 

De wet behoort zóó te zijn ingericht, dat zij voor de talrijke rechter
lijke en andere ambtenaren, die met de handhaving van de strafwet
geving belast zijn, zoo duidelijk mogelijk zij. 

De Raad van State meent hierbij nog in eenige bijzonderheden te 
moeten aanwijzen, dat de methode, in het ontwerp gevolgd, tot enkele 
onzekerheden aanleiding kan geven, die bij de door hem aanbevolen 
methode worden vermeden. 

In zijne afschaffing onderscheidt het ontwerp strafwetten en straf
rechtelijke bepalingen in andere wetten voorkomende. 

Die strafwetten, in de afschaffing begrepen, alle met name te noemen, 
zou eene geringe moeite zijn. Zg maken, behalve den Code Pénal [zie 
art. 3, a] en de ééne straks te noemen, een 23- of 24-tal uit, alLe 
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genoemd in de lijst, voorkomende in de Memorie van Toelichting op 
art. 14 van het ontwerp. 1 [Zie volgende rubriek bl. 71-73.] 

Omtrent die éélle niet op de lijst geplaatste blijkt onzekerheid te be
staan. Het is de Code Rural [zie art. 3, dadelijk onder c.]. Volgens de 
Memorie van Toelichting is dit geene strafwet, maar eene wet, waarin 
vele strafrechtelijke bepalingen voorkomen. De Raad van State kan dat 
niet toegeven. Die wet bestaat oorspronkelijk uit twee titels. Maar haar 
eerste titel: des biens et usages 7'uraux, is vrijwel in onbruik; zelfs voor 
zoover die niet uitdrukkelijk zijn afgeschaft, worden zijne bepalingen 
niet nageleefd en kunnen zij ook hier te lande bezwaarlijk worden ge
volgd. Wat, ten minste gedeeltelijk, nog wordt gehandhaafd, is de 
tweede titel, waarin het strafrecht niet verschijnt als middel alleen om 
ecne wettelijke regeling van een bepaald onderwerp kracht bij te zetten, 
maar die geheel en al is eene verzameling van feiten, in het belang 
van den landbouw strafbaar gesteld, en dus geheel en al op ééne lijn 
te stellen met het derde boek van het Strafwetboek. In strijd met de 
Memorie van Toelichting zou dus de bepaling van art. 4 naar 's Raads 
oordeel geacht moeten worden het restant van den Code Rural geheel 
te hebben afgeschaft, zelfs met inbegrip van de bepaling omtrent het 
schutrecht.. De aanwezigheid toch van die bepaling in eene strafwet 
sleept haar in den val van die strafwet mede, evenzeer als de enkele 
civiel-rechtelijke bepalingen, die in den Code Pénal verdwaald zijn (artt. 
73, 424), het lot van dezen volgen. 

Zal men aan het oordeel der rechterlijke macht overlaten te beslissen, 
welke opvatting, die van de Memorie van Toelichting, of die van den 
Raad van State, de juiste is? Dat ware in strijd met den eisch van 
rechtszekerheid, die aan den wetgever moet worden gesteld. 

Eene wet, die beoogt die zekerheid te schenken, trekke den Code 
Ruml, omtrent welken zooveel onzekerheid en verwarring heerscht, met 
name geheel in. Geen belang wordt daardoor gekrenkt. 

In de tweede plaats schaft het ontwerp af, voor zoover zij niet uit
drukkelijk worden gehandhaafd: alle sll'aj7'echtelijke bepalingen in andere 
wetten voorkomende. 

Onder strafrechtelijke bepalingen, in ruimen zin genomen, zouden, 
behalve hepalingen van materieel strafrecht, ook voorschriften van for
meel strafrecht kunnen worden begrepen; bepaaldelijk zou men allicht 
geneigd zijn daaronder ook die enkele bijzondere bepalingen te verstaan, 
die in speciale wetten omtrent de recht~pleging in zake der bij haar 
strafbaar gestelde feiten worden aangetroffen. Het is slechts uit de 

1 Die strafwetten zijn: 
Het besluit van den Souvereinen Vorst van 24 Januari 1814 (Staatsblad nO. 17), 

omtrent den boekhandel en den eigendom van letterkundige werken; voor zoo ver dat be
sluit nog niet is afgeschaft [zie art. 3, bJ. 

Voorts de wetten van: 
[Zie alle deze wetten in art. 3, c. J 

en 15 November 1876 (Staat8b!ad nO. 195): Aanvulling van de nrtt. 388, 389 en 
414 van het Burgerlijk Wetboek. [Zie bij art. 3.J 

Waarbij, indien 's Haads advies op art. 14 nO. 3 wordt gevolgd, nog zon moeten ge
voe!l:d worden de wet van: 

22 Juli 1814 (Staat8blad nO. 8/7), houdende verbod van alle vreemde en particuliere 
loterijen [zi.e art. 10, nO. 2.J. 
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Memorie van Toelichting, dat de zekerheid wordt verkregen, dat alleen 
bepalingen van materieel strafrecht zÜn bedoeld. 

Dezelfde Memorie van Toelichting leert, dat onder strafrecbtelüke 
bepalingen wel de straf bedreiging is begrepen, maar niet de gebods
of verbodsbepaling, zelfs niet wanneer de straf bepaling met deze in 
Mne en dezelfde zinsnede is saamgeweven. Waar dus in eenige wet, 
die niet als strafwet wordt beschouwd, mocbt gelezen worden, dat ieder, 
die in het veld een vuur mocbt hebben ontstoken, dicbter dan 50 M. bij 
huizen, bosschen of heggen, met zekere boete gestraft zal worden (zie 
bij voorbeeld Code Rural, titel II. art. 10), daar zal door dit ontwerp, 
indien het als wet in werking treedt, de bepaling der boete vervallen, 
maar van het wetsartikel toch een verbod om binnen dien afitand vuur 
te branden overblÜven. De Raad van State moet betwüfelen I of iemand 
door de enkele lezing van den tekst des ontwerps tot dat besluit zou komen. 

De reden voor de uitdrukkelüke afschaffing van wat het ontwerp de 
strafrechtelijke bepalingen noemt, ligt in art. 91 van het Strafwetboek, 
volgens hetwelk bÜ bijzondere wetten van de bepalingen der acht eerste 
titels van het eerste boek kan worden afgeweken. In de bestaande wetten 
komen onderscheidene bepalingen voor omtrent onderwerpen, in die acht 
titels behandeld, maar die daar in meerdere of mindere mate van af
wÜken. Aan die bepalingen een einde te maken en de algemeene regelen 
dier acht titels ook bÜ de berechting d"r overtredingen van die speciale 
wetten toepasselük te maken, is het doel, waarmede, buiten de straffen, 
ook de andere zoogenoemde strafrechtelüke bepalingen worden afgeschaft. 

De Raad van State meent daarom de vraag te moeten doen, of in 
het stelsel der wet niet duidelüker zou zijn af te schaffen: alle stmf
wetten en alle strafbepalingen en bepalingen omtl'ent onderwel'pen in de acht 
eerste titels van boek I van het Stmfwetboek behandeld, welke in andel'e wetten 
vool·komen. Die uitdrukking zou ten minste het voordeel hebben van door 
ieder zonder nadere toelichting te kunnen worden verstaan. 

Maar het denkbeeld zelf van afschaffing een er strafbepaling met be
houd van het gebod of verbod I tegen welks overtreding de straf bestemd 
was te waken I klonk den Raad vreemd. Als het gebodene geboden, het 
verbodene verboden moet blijven en dus de politie voor de nakoming 
van het voorschrift moet blijven waken, waarmede rechtvaardigt men 
dan de intrekking der straf? Op welken grond verlangt men, dat voortaan 
niet meer strafbaar zal zijn de overtreding van een gebod, dat tot hiertoe 
strafbaar is geweest, en welk gebod men overigens meent te moeten 
blijven handhaven? 

Ten einde zich de zaak duidelijker te maken, heeft de Raad van State 
nagegaan, welke gebods- of verbodsbepalingen alzoo in de nà November 
1813 uitgevaardigde wetten I ontdaan van hare penale sanctie, zouden 
blijven bestaan. Het onderzoek heeft hem geleerd, dat zich dat tot twee 
enkele wetten bepaalt. Wel zullen er meerdere wetten zijn, welker straf
bepalingen vervallen, maar bij deze allen worden die strafbepalingen door 
nieuwe straffen, in het Strafwetboek of in dit ontwerp gesteld, vervangen. 
Voor deze geldt het bezwaar dus niet. 

Het bezwaar geldt, zoo ver de Raad zien kan, slechts twee van de 
nà November 1813 uitgevaardigde wetten, en juist ten aanzien van deze 
bestaat omtrent de bedoeling van het ontwerp OIf',:ekerheid. 
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De eerste is de zoogenaamde Zondagswet, die niet voorkomt onder 
de wetten, welker strafrechtelijke bepalingen in art. 14 van het ontwerp 
worden gehandhaafd. Uit den regel, in art. 4 geschreven en in de Memorie 
van Toelichting verklaard, zou de Raad van State de gevolgtrekking 
maken, dat de strafbepalingen, in artt. 6 en 7 dier wet vervat, door 
dit ontwerp worden afgeschaft, maar dat overigens de wet in stand blijft 
en dus hare voorschriften bij voortduring zullen moeten worden gehand
haafd. Het blijkt echter uit de Memorie van Toelichting, dat het denkbeeld 
der Ministers is, dat de Zondagswet uit de rij onzer wetten zal verdwijnen. 

De Raad van State weet zich dat niet te verklaren tenzij men moet 
aannemen, dat de Zondagswet onder de strafwetten te rangschikken is , 
in welk geval dit echter met zoo vele woorden in het ontwerp behoorde 
te worden uitgedrukt. Met eene geheele intrekking dier wet bij deze 
gelegenheid zou de Raad zich wel kunnen vereenigen. [Zie art. 10 nO. 3]. 

De andere wet, waarvan een der artikelen van strafbepaling zou worden 
beroofd, maar als gebod van kracht zou blijven, is de wet van 3 Juni 
1859 (Staatsblad nO. 44) [zie art. 3 onder c] betreffende het koopen, 
in pand of bewaring nemen, of ontvangen van militaire kleedingstukken , 
tenzij men die wet als eene strafwet wil beschouwen, zooals de Staats
commissie deed, die daarom artt. 2 en 3 dier wet, die zij wilde be
houden, uitdrukkelijk meende te moeten handhaven. Maar de Raad van 
State acht het zeer betwistbaar, dat deze wet, ten minste in haar geheel, 
als strafwet zou kunnen worden beschouwd. 

Art. 3 dier wet legt aan de patentplichtige opkoop ers , die zich met 
het koop en van militaire kleedingstukken enz. afgeven, de verplichting 
op een register te houden, zooals daar omstandig wordt beschreven. Is 
nu de wet niet geheel als strafwet aan te merken, dan zal de straf tegen 
het niet nakomen van dit voorschrift door het ont.werp vervallen, maar 
de wettelijke verplichting om een register te houden zal blijven. De straf, 
bij art. 439 nO. 2 Wetboek van Strafrecht gesteld, zal evenwel de na
koming van het wettelijk voorschrift niet verzekeren, want zij treft alleen 
den koopman, die voorschriften, bij algemeenen maatregel van inwendig 
bestuur omtrent het te houden register gegeven, niet naleeft. Het is 
echter duidelijk, dat een algemeene maatregel van inwendig bestuur 
geene voorschriften zal kunnen geven omtrent een onderwerp, waarin 
bij de wet reeds is voorzien. 

Het nieuwe voorschrift van art. 439 nO . 2 van het Strafwetboek schijnt 
te vorderen, dat de geheele wet van 3 Juni 1859 (Staatsblad nO. 44) 
buiten werking worde gesteld. Inderdaad blijkt uit de MemoriE:' van Toe
lichting bij dat artikel de bedoeling geweest te zijn die wet bij de in
voering van het nieuwe Wetboek geheel te doen vervallen [zie Dl. IIl. 
bI. 140 en 264]. Maar om dat doel te bereiken zal men wél doen zich 
niet te verlaten op de zeer betwistbare stelling dat die wet eene strafwet 
zou zijn. De intrekking zal daartoe, ter voorkoming van twijfel, uit
drukkelijk moeten geschieden. 

Nog eene andere onzekerheid, waartoe de in algemeene termen uit
gesproken afschaffing van alle strafrechtelijke bepalingen, die niet uit
drukkelijk gehandhaafd worden, aanleiding geeft, is deze: In de Memorie 
van Toelichting op art. 4 wordt gesteld, dat art. 8 der wet, houdende 
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algemeene hepalingen voor de wetgeving van het Koninkrijk, door art. 
4 van het ontwerp zal vervalliln. Voorzeker , zooveJ" betreft de strafwetten 
en de strafrechtelijke bepalingen in de verordeningen van politie, is dit 
niet twijfelachtig. Maar art. 8 spreekt van verordeningen van politie in 
het algemeen, dus ook van die, waarin geene strafbepaling voorkomt, 
waartoe volgens het ontwerp voortaan zullen behooren artt. 40 en 44 
van den IIden Titel van den Code Rural [zie de noot, hierachter bij 
art. 3] en, naar 's Raads opvatting, de vijf eerste artikelen der Zondagswet. 
Op wat grond zal men kunnen volhouden, dat de regel van art. 8 voor
meld ook voor deze is vllrvallen? 

Hetzelfde geldt voor die provinciale, gerueente- en waterschapsveror
deningen , waarbij Of oorspronkelijk geene st.rafbepaling is noodig geacht, 
omdat de bevoegdheid van de uitvoerende macht om in geval van na
latigheid hllt verzuimde voor rekening van den nalatige zelf te verrichten 
of het in strijd met de verordening gedaan wordende feitelijk te beletten, 
voldoende scheen, - óf de oorspronkelijk bepaalde straf ingevolge art. 
41 al. 2 van het ontwerp niet meer mocht kunnen worden toegepast, 
zonder dat daarom toch bet gebod was ingetrokken. 

De wetgever zal zich dus omtrent het al of niet gedeeltelijk van kracht 
blijven van genoemd art. 8 stellig moeten verklaren, zal er rechtszekerheid 
in deze bestaan. 

De Raad van State is van oordeel, dat die rechtszekerheid alleen te 
verkrijgen is door de strafrechtelijke bepalingen, die men meent dat 
behooren te worden afgeschaft, uitdrukkelijk te noemen. Haar aantal is 
niet groot. 1 

1 Als de Rood van State zich nu nauwkeurig onderzoek niet vergist, zijn het, voor zooveel 
de wellen nà November 1813 nitgevaardigd betreft, alleen de volgende: 

art. 14 der wet von 13 Augustus 1849 (Staatsblad nO. 39): Regeling der toelating en 
uitzetting van vreemd eli ngen ; 

arl. 9 der wet van 1 Juni 1850 (Staatsblad nO. 25): 'foezicht op de munt; 
artt. 12, 14, alin. 2, en 25 der wet vnn 5 'Augnstus 1850 (Staatlblad nO. 45) : Rege

ling van het recht van enquête; 
artl. 10 en 12 der wet van 7 Maart 1852 (Staatsblad nO. 48): Electra-magnetische 

telegrafen; 
ort. 10 del' wet van 26 April 1852 (Staatsblad no. 90): Uitgifte van muntbiljetten; 
arLL. 3 eu 29 der wet van 22 April 1855 (Staatsblad no. 33): Verantwoordelijkheid 

van de hoofden der ministerieele departementen; 
artt. 2 , 3,4, 11, 15 en 19 del' wet van 7 Mei 1856 (Staatsblad no. 32): Huishouding 

en tucht op de koopvaardijschepen ; [zie ort. 16.] 
al'!. 1 (251) del' wet VBn 13 November 1879 (Staatsblad no. 190), tot wijziging van 

de voorgaande; 
artl. 5, 7 en 51 alin. 2 en 3 del' wet von 2 Mei 1853 (Staatsblad no. 50) op het 

middelbaar onderwijs; 
art. 5 laatste lid der wet van 1 Juni 1865 (Staatsblad no. 58) op het geneeskundig 

Staatstoezicht ; 
en art , 10 der wet vnn 25 Mei 1880 (Staatsblad na, 85) op de handels- en fabdeksmerken. 

[Zie de lijst op bI. 71-73 hierachter.] 
Omtrent enkele nndel'e artikelen is bij den Rand van State twijfel gerezen: een twijfel, 

<lie, naar het den Raad voorkomt, door eene stellige verklal'ing van den wetgever moet 
worden voorkomen. 

Volgens ort. 10 der wet van 5 Augustus 1850 (Staatsblad no. 45), tot regeling ,'on 
het recht van enquête, welk artikel in art, 16 word t toepasselijk verklaard, staat de ver
volging van den getuige, die weigert te antwoorden of den eed (belofte) af te leggen, ter 
kennisneming vnn deo burgerlijken rechteI'. Zoolang aie vervolgiog alleeD tot j(ijzeJing kan 
leiden, is daartegen geen bezwaar, maar D u blijkens deo staat in de Memorie van '1'oe-
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Haar aantal is niet groot, ten minEte indien men zich tot de na November 
1813 uitgevaardigde wetten bepaalt. Moeilijker, ja schier ondoenlijk zou 
het worden, indien men ook van alle vóór December 1813 uitgevaar
digde en nog van kracht zijnde wetten de af te schaffen strafrechtelijke 
bepalingen met name wilde afschaffen; en het schijnt ook juist met het 
oog op deze, dat de Ministers het raadzaam hebben geoordeeld de alge
meene formule: afschaffing van alle strafrechtelijke bepalingen, die niet 
worden gehandhaafd, aan te nemen. Maar de Raad van State kan niet 
inzien, dat de moeilijkheid, die zich bij die vroegere wetten voordoet, 
eenigermate een beletsel behoeft te zijn, dat zou verhinderen op de latere 
wetten het eenige stelsel toe te passen, dat alleen in staat is orde en 
rechtszekerheid te waarborgen, namelijk uitdrukkelijke intrekking met 
dagteekening en nommer van de wetten en wetsbepalingen, die men hare 
kracht wil doen verliezen. 

Ten aanzien van al die vroegere wetten behelpe men zich met de 
algemeene verklaring: Afgeschafl zijn alle stmffen bij de vóór Decembe,' 
1813 uitgevaardigde wetten of decl'eten bepaald; waaraan dan als uitzonde
ringen knnnen worden toegevoegd die bij nog geldende belastingwetten 
(bij voorbeeld bij de wetten op de registratie) gesteld. en die voorkomende 
in de publicatie van 24 Februari 1806, houdende bepalingen omtrent 
een algemeen rivier- of waterrecht [zie art. 10 nO. 1]; - en verder zou 
moeten worden bepaald, dat de straffen van het Keizerlijk decreet van 
13 October 1812 (Bulletin nO. 453), contenant diverses dispositions SUl' 

la loterie de Hollande (behoudens de opmerking daarover later te maken) 

lichting art. 192 Stmfwetboek ook op dien getuige toepasselijk geacht wordt, rijst de vraag: 
zal dan de uurgerlijke rechter gevangenisstraf \"an vier maanden kunneu uitspreken? Zoo 
dit niet in de bedoeling ligt, dan zal art. 16 behooren te worden gewijzigd. 

In artt. 30-32 van de wet van 22 April 1855 (Staatsblad no. 33) houdende regeling 
der verantwoordelijkbeid van de hoofden del' ministerieele departementen, leest men, dat 
bij de daar bedoelde vrl'oordeelinl/; tevens zal of zal ku nnen worden uitgesproken het ver
vallen van aanspraak op pensioen. Worden deze bepalingen afgeschaft, wanneer de vervolging 
en veroordeeling in het vervolg krachtens het Strafwetboek geschieden? Zullen ook het 
!leheel art. 33 en art. 34 vervallen? 

Ter bevorderin~ vau de duidelijkheid zon uitdrukkelijke intrekking van de genoemde 
artikelea dienstig zijn. Daarbij zou echter behooren ie worden overwogen, of het laatste 
lid van art. 33 kan worden gemist. 

Kan art. 25f, vastgesteld bij art. 1 der wet van 13 November 1879 (Staatsblad no. 190), 
tot wijziging der wet op dc huishouding cn tucht op de koopvaardijschepen, onveranderd 
blijven, als de strafbepaling verandert en vervangen wordt dool' die van art. 471 Strafwetboek ? 

Volgens art. ] van dat art. 25f kan de Raad de overlegging vorderen niet alleen van 
het strafregister en van het scheepsjournaal, maal' ook van alle andel'e voor het onderzoek 
noodige bescheiden. Ook het verzuim van overlegging dier andere bescheiden moet bij proces
verbaal geconstateerd en dit proces-verbaal aan het openbaar ministerie bij de rechtbank 
worden gezonden. Maar waartoe zal dat dienen, als overeenkomstig art. 471 het verzuim van 
ovcrle!(ging dier andere bescheiden (waar het strafl'egister niet gemist wordt) niet meer 
strafbaar zal zij n ? 

Daarenboven: is het inderdaad de bedoeling, dai oVftrecnkomstig het hier toepasselijk 
Vel' klaarde art. 16 der wet van 5 AUJl:ustus 1850 (Staatsblad no. 45) de vervolging ook 
in het vervolg voor den burgerlijken rechter zal plaats hebben en deze dus krachtens de 
slotbepaling van art. 471 hechtenis van twee moanden zal kunnen uitspreken? 

Is het overeenkomstig de bedoeling, dat in het vervolg bij weigering van de gevorderde 
overlegging, de rechter zal moeten veroordeelen, ook al is hij overtuigd, dat voor de niet
overlegging aannemelijke redenen bestaan? 

.Eischt de veranderde penale sanctie hier gcene nieuwe redactie van het artikel ? 
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[zie art, 10 nO. 2J, van de vóór December 1813 uitgevaardigde wetten 
of decreten, betreffende het gebruik of de veiligheid van wegen en trek
paden langs bevaarbare rivieren, betreffende overzetveren, en des noods 
ook die betreffende de beplanting langs openbare' wegen, worden ver
vangen door de straffen in het artikel op te geven. 

Van meerdere vroegere wetten verlangen ook de Ministers blijkens 
het ontwerp geene strafbepalingen te behouden. 

Wel zou op deze wijze wellicht meer dan Mne bepaling van die vroegere 
wetten, van penale sanctie beroofd, als gebod of verbod in wezen blijven, 
hetgeen op zich zelf niet aanbevelenswaard zou zijn, maar hierbij verlieze 
men niet uit het oog, dat mlJn ; ier te doen heeft met oude, meest 
verouderde voorschriften, die weinig of niet meer worden nageleefd, en 
dat vermoedelijk het bezwaar niet van langen duur zal zijn. Zoodra toch 
de invoering van het nieuwe Strafwetboek door eene klare en duidelijke 
invoeringswet orde in de strafwetgeving zal hebben gebracht, mag men 
verwachten, dat weldra de wetgever bij ééne wet alle vóór December 
1813 uitgevaardigde wetten zal afgeschaft verklaren, met uitzondering 
van enkele met name te noemen, die voor alsnog niet kunnen worden gemist. 

Ook waar het ontwerp strafrechtelijke bepalingen, in onderscheidene 
wetten voorkomende, handhaaft (artt. 9, 14, 16 en 34 [7, 10, 12, 19]), 
bezigt het eene algemeene formule om daarvan eene zekere categorie 
uit te zonderen , namelijk die »feiten betreffen, waartegen in het W et
boek van Strafrecht niet is voorzien". Wordt op die wijze rechtszekerheid 
gewaarborgd? Naar 's Raads oordeel niet volkomen. 

Het komt meermalen voor, dat bij de speciale wetten, die men hier 
op het oog heeft, misdrijven of overtredingen strafbaar gesteld worden, 
die ook de voorziening van den wetge\'er bij het vaststellen van het 
Strafwetboek niet zijn ontgaan. Maar meermalen zijn de woorden, waar
mede de laatste het strafbare feit heeft omschreven, niet gelijkluidend 
aan de woorden, waarmede het in de speciale wet is aangeduid. Wanneer 
nu de bewoordingen der speciale wet ruimer, meer omvattend zijn, dan 
die van het betrekkelijk artikel van het Strafwetboek, zal de rechter tot 
de gevolgtrekking moeten besluiten, dat ieder feit, niet vallende in de 
termen van het artikel van het Strafwetboek, maar wel in de termen 
van het artikel der speciale wet, bij voortduring krachtens deze moet 
worden gestraft. Want;> VOOR. ZOOVER. zij feite-tl betl·eft, waal' tegen in het Wet
boek niet is voorzien", blijft de strafrechtelijke bepaling del' speciale wet 
van kracht. 

De rechter zal zich dus telkens in eene vergelijking van de bepaling 
van het Strafwetboek met die der speciale wet moeten begeven en zeker 
daarbij meermalen ondervinden, dat de beslissing, of van de laatste nog 
iets in wezen gebleven is, moeilijk kan zijn. Verschil van meening daar
omtrent, onzekerheid dus, is te voorzien. Mag de wetgever daartoe aan
leiding geven? 

De Raad van State moet el' daarom op aandringen, dat, met weg
lating del' genoemde formule, de artikelen, die, als feiten betreffende, 
waartegen het Wetboek van Strafrecht geoordeeld wordt te hebben voorzien, 
niet behooren te worden gehandhaafd, uitdrukkelijk worden ingetrokken. 

De moeite om die artikelen voor elke der gehandhaafde wetten aan 
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te wijzen is niet groot. Maar al ware zij dat, de wetgever, die de ver
wachting uitspreekt, dat in de toekomst de speciale wetgever zich (behalve 
wat het militaire strafrecht betreft) van voorziening tegen rechtsdelicten 
zal onthouden, zal zeker zorg behooren te dragen, dat, vooral wat rechts
delicten betreft, gilene vroegere bepalingen uit specialil wetten in stand 
blijven, op grond van de meening, dat daartegen in het Strafwetboek 
niet zou zijn voorzien. 

De Raad van State acht het van belang reeds dadelijk eenige voor
beelden aan te wijzen van de onzekerheden, waartoe de t.oepassing der 
nu besproken formule aanleiding kan geven. Bij de behandeling der artikelen 
zullen daarvan nog enkele meer worden bijgebracht. 

V olgens den staat, bij art. 14 in de Memorie van Toelichting ver
meld, blijven krachtens art. 34 [19] van het ontwerp gehandhaafd de 
strafrechtelijke bepalingen der wet van 11 Juli 1882 (Staatsblad nO. 86), 
houdende bepalingen ter voorkoming van aanvaringen of aandrijvingen 
op zee, voor zoo ver betreft feiten, waartegen in de wet niet is voorzien. 

Bij vergelijking echter van deze wet met de artt. 169 en 473 van 
het Strafwetboek komt de Raad van State tot het besluit, dat tegen al 
de feiten, bij die wet strafbaar gesteld, in het Wetboek van Strafrecht 
is voorzien; dat dus hare strafrechtelijke bepalingen, met name artt. 2 
en 3, geheel zullen vervallen en art. 34 van het ontwerp dus van deze 
wet niets handhaaft [zie de lijst op bI. 73]. 

Art. 3 der wet van 5 Juli 1855 betreffende de brievenposterij stelt 
onder andere strafbaar het feit van hem, die den afdruk v!Ion den stempel, 
waarmede de reeds gebruikte post- I 
zegels op de postkantoren worden ge- Rapport aan den Koning. 

merkt, vernietigt of verandert zon- Het belangrijke en veel omvat-
der het voornemen om die zegels te tende werk der invoering van hct 
gebruiken of door anderen te doen nieuwe Wetboek van Strafrecht is 
gebruiken, als waren zij nog niet thans tot groote voldoening der 
gebruikt. Tegen dat feit is noch bij Regeering zóó ver gevorderd, dat 
art. 222 noch bij eenig ander artikel uitvoering kan worden gegeven aan 
van het Wetboek van Strafrecht voor- de slotbepaling van dat Wetboek, 
zien. Zal men het er dus voor moeten voorschrijvende dat het in werking 
houden, dat art. 3 der wet van treden van het Wetboek nader bii 
18fi 5, voor zoo ver dit feit betreft, de wet wordt geregeld. De zaak 
blijft gehandhaafd? De Raad meent zou van zeer eenvoudigen aard zijn 
te moeten betwijfelen of dit wel in wanneer het hier enkel en alleen 
de bedoeling ligt [zie art. 10 nO. 9]. de bepaling van een datum gold, 

In artt. 41 en 43 der wet van waarop het nieuwe Wetboek zal in 
10 April 1869 (Staatsblarl nO. 65) werking treden, doch het is Uwe 
op het begrdven en de begraafplaat- Majesteit bekend, dat dit niet kan 
sen worden onderscheidene feiten plaats hebben zonder dat tevens 
strafbaar gesteld, waarvan sommige de overgang van de oude tot de 
vallen in de termen van artt. 148-151 nieuwe strafwetgeving worde ge
Wetboek van Strafrecht, andere be- regeld en verband worde gebracht 
hooren tot die, waartegen bij dat tusschen de bestaande wetten en 
Wetboek niet is voorzien. 'ren aan- het nieuwe Wetboek. 
zien van het al of niet van kracht Vooral dit laatste levert eigen
blijven van enkele kan twijfel rijzen. aardige en vele moeilijkheden en 
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Art. 41 no. 12 stelt strafbaar het 
feitelijk belemmeren of verhinderen 
van den toegang tot eene begraaf
plaats of van het geoorloofd ver
voer van een lijk naar eene begraaf
plaats. Art. 148 Wetboek van Straf
recht voorziet tegen die belemmering 
of verhindering alleen voor zoo ver 
zij opzettelijk geschiedt en de toe
gang geoorloofd is. Zal nu, waar van 
geen opzet blijkt of waar de toe
gang niet geoorloofd, misschien be
twist was, art. 41 nO. 12 der begra
feniswet kunnen worden toegepast? 

Alleen door uitdrukkelijke in
trekking van die nommers van artt. 
41 en 43 voornoemd, die men als 
afgeschaft beschouwd wil hebben, 
zal het voor de Rechterlijke Macht 
en voor de ingezetenen duidelijk zijn, 
aan welke wet men zich te houden 
hebbe [zie art. 10, nO. 23]. 

Art. 39 der wet van 20 Juli 1870 
(Staatsblad nO. 131) tot regeling van 
het veeartsenijkundig Staatstoezicht 
en de veeartsenijkundige politie, be
paalt. in zijn laatste lid, dat de artt. 
142 en 143 van het Strafwetboek 
(het laatste in verband met art. 5 
der wet van 29 Juni 1854 (Staats
blad nO. 102) toepasselijk zijn op het 
namaken of hei bedriegelijk gebruik 
maken van de in die wet vermelde 
ken- of merkteekenen. 

Tegen die feiten is bij het Wet
boek van Strafrecht niet voorzien. 
Het artikel blijft dus gehandhaafd. 
Maar zullen nu voortdurend artt. 
142 en 143 van den Code Pénal en 
art. 5 der af te schaffen wet van 29 
Juni 1854 kunnen en moeten wor
den toegepast? [zie art. 12, nO. 1 J. 

De wet van 5 Juni 1875, be
treffende het nemen van maatregelen 
tegen overbrenging van den Colo
rado-kever, stelt in art. 2 straf
baar het afgeven van valsche ver
klaringen van oorsprong of herkomst 
van uit den vreemde aangevoerde 
aardappelen enz. Indien uit het ge-

bezwaren op. Ware het denkbeeld 
van de Staatscommissie, ingesteld bij 
U wel' Majesteits besluit van 28 Sep
tember 1870 nO. 21, gevolgd en 
alle strafbepalingen, thans in ver
schillende wetten, dikwijls van zeer 
ouden datum, in één Wetboek te 
zamen gebracht; ware op die wijze 
aan het stelsel van codificatie de 
meest consequente toepassing ge
geven, de zaak zoude zeer eenvou
dig zijn geweest. In dat geval toch 
ware als regel aan te nemen ge
weest dat alle strafrechtelijke be
palingen, niet voorkomende in het 
Wetboek van Strafrecb t, een voudig' 
zouden zijn afgeschaft. 

U we Majesteit heeft zich echter 
met dit geneelte der voorstellen van 
voormelde Staatscommissie, op voor
dracht van Hoogstdeszelfs toenma
ligen Minister van Justitie, Mr. 
SMIDT, slechts in zoover kunnen 
vereenigen , dat uit de speciale 
wetten in het Wetboek van Straf
recht wel zijn overgenomen de rechts
delicten, in het Wetboek misdrijven 
gen.oemd, niet echter de wetsdelic
ten of overtredingen. 

Hoewel nu de tegenwoordige Re
geering zich daarover slechts kan 
verheugen, omdat ook zij van oor
deel is, dat dit een wijs besluit is 
geweest, is het niet te ontkennen, 
dat ten gevolge daarvan de invoe
ring van het Wetboek niet kan 
plaats hebben zonder dat alle be
staande wetten zijn nagegaan en 
de vraag overwogen welke in die 
wetten voorkomende strafrechtelijke 
bepalingen naast het nieuwe Wet
boek zullen blijven bestaan, welke 
daarentegen moeten worden afge
schaft. 

En vóór daartoe kan worden over
gegaan moet men het eerst over 
het moeilijke vraagstuk eens zijn 
geworden welke methode daarbij 
zal worden gevolgd, welke weg 
daartoe zal worden ingeslagen. 
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bruik van die valsche verklaringen 
eenig nadeel kan ontstaan, valt het 
feit in art. 225 Wetboek van Straf
recht. Maar zoo er geen nadeel uit 
kon ontstaan, bijv. omdat 10 de 
ware plaats van herkomst de Colo
rado-kever niet werd aangetroffen of 
omdat bij onderzoek bleek dat do 
aangevoerde partij zuiver was van 
alle sporen van dien kever, zou de 
valsche verklaring volgens het Wet
boek van Strafrecht niet strafbaar 
zijn. Zou dan dio valscbbeid niette
min kracbtens art. 2 der wet van 
1875 kunnen worden gestraft? Uit 
het in art. 14 [10 no. 33] opnemen 
dezer wet meent de Raad te moeten 
opmaken, dat dit in de bedoeling ligt. 
Anders toch ware die opneming noo
deloos. Want de handhaving der straf 
tegen overtreding der krachtens de 
wet uit te vaardigen besluiten wordt 
door art. 34 [19] van het ontwerp 
gewaarborgd [zie art. 10, nO. 33]. 

V olgens art. 3 der wet op het 
hooger onderwijs van 28 April 1876 
(Staatsblad no. 102), van welke wet 
de stmfrechtelijke bepalingen in bet 
algemeen gehandhaafd worden, be
hoeven vreemdelingen tot bet geven 
van hooger onderwijs aan gemeente
lijke of bijzondere scholen Uwer Ma
iesteits goedkeuring, terwijl op hen, 
die in strijd daarmede bandelen , 
de straffen toepasselijk verklaard wor
den, in art. 6 alinea's 1 en 3 der 
wet van 2 Mei 1863 (Staatsblad nO. 
50) op het middelbaar onderwijs 
vermeld. Dat geven van hooger on
derwijs aan bijzondere scbolen is een 
beroep, zoodat hij, die zonder daar
toe de vereiscbte toestemming ver
kregen te hebben, zich daarmede 
afgeeft, valt in de termen van art. 
436 Wetboek van Strafrecht. 

Maar hij, die kracbten eene aan
stelling van bet gemeentebestuur aan 
eene gemeentelijke school hooger on
derwijs geeft, kan, ten minste naar 
het gemeene spraakgebruik, niet ge-

Uwer Majesteits vorige Regeering 
bad dat punt reeds tot een voor
werp van ernstige overweging ge
maakt en naar aanleiding daarvan 
vonden de ondergeteekenden bij hun 
optreden niet alleen een wetsont
werp regelende de invoering van 
het Wetboek van Strafrecbt, maar 
ook een op dat ontwerp betrekke
lijk ad vies van den Raad van State, 
door U we Majesteit bij het ter zijde 
vermeld commissoriaal in handen 
van de bet.rokken Ministers gesteld 
om consideratilln en ad vies. 

Wanneer de ondergeteekenden er 
thans toe overgaan aan dat com
missoriaal het vereischte gevolg te 
geven, zij het hun in de eerste 
plaats geoorloofd hulde te brengen 
aan de boven bun lof verheven wijze 
waarop de Raad zich van zijne moei
lijke taak heeft gekweten en den 
arbeid en de moeite daaraan ten 
koste gelegd. 

Mocht na de invoering van het 
Wetboek blijken dat weinig leemten 
in dit veelom vattend werk zijn over
gebleven, iets waartoe ieder dio hij 
deze zaak is betrokken, ernstig 
tracbt mede te werken, dan zal dit 
voor een zeer groot deel zijn te dan
ken aan de tot in kleine bijzon
derbeden ernstige behandeling van 
dit ontwerp door den Raad van State. 

Te meer leed doet bet daarom 
den ondergeteekenden dat zij zicb 
niet bebben kunnen vereenigen met 
de beschou wingen van den Raad 
over de wijze, waarop bij dit ont
werp uitvoering is gegeven aan het 
daaraan ten grondslag liggende be
ginsel: afscbaffing van alle straf
wetten en alle strafrechtelijke bepa
lingen , voorkomende in andere wet
ten, voor zoover zij n iet in het 
ontwerp worden gehandhaafd. 

Dit stelsel, na rijp beraad en 
ernstig overleg in het belang der 
rechtszekerheid aangenomen, vindt 
op zichzelf bij den Raad geen be-
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zegd worden een 1)eroep uit te oefe
nen; hij bekleedt een ambt. Verkeert 
een vreemdeling in dat geval en 
heeft hij daartoe Uwer Majesteits toe
stemming niet, dan valt zijne hande
ling niet in eenig artikel van het 
Wetboek van Strafrecht; dan geldt 
voor hem art. 3 al. 2. Maar hoe 
zal men op hem de straf van art. 
6 al. 1 der wet van 2 Mei 1863 
(Staatsblad nO. 50) toepassen, als 
die strafrechtelijke bepaling krach
tens art. 4 van het ontwerp afge
schaft zal zijn? 

Is het niet veel een voudiger art. 
3 al. 2 bepaald in te trekken? Tegen 
de benoeming van eenen vreemdeling, 
die geene toestemming van Uwe 
Majesteit heeft, tot onderwijzer aan 
eene gemeentelijke inrichting van 
hooger onderwijs kan toch door 
vernietiging van het besluit van 
benoeming worden gewaakt [zie 
art. 10 no. 34 en art. 17]. 

Van zeer bijzonderen aard zal de 
houding zijn van de wet van 28 
Juni 1881 (Staatsblad no. 98), tot 
beteugeling van desertie van zee
visschers , tot het Wetboek van 
Strafrecht. Die wet, nà het Wetboek 
vastgesteld, is door den Minister 
van Justitie, blijkens het door hem 
in de zitting der Tweede Kamer van 
de Staten-Generaal van 5 November 
1880 gesprokene, voorgesteld als 
eene aan vulling van dat Wetboek. 
Als zoodanig zou zij dus boven dat 
Wetboek moeten gelden. Maar art. 
16 van het ontwerp maakt haar daar
aan ondergeschikt door hare straf
rechtelijke bepalingen slechts in stand 
te houden. voor zoover zij feiten 
betreffen, waartegen in het Wetboek 
niet is voorzien. Zoo dikwijls dus 
een feit van desertie onder de bepa
lingen van het Wetboek te brengen 
is, zal het krachtens deze gestraft 
worden. Wanneer het daaronder niet 
valt, zal het gestraft kunnen worden 
volgens de wet van 1881. Hoezeer 

denking, ofschoon hij te kennen 
geeft, dat men ook een en anderen 
weg had kunnen inslaan en verkla
ren dat alles in stand blijft wat niet 
uitdrukkelijk wordt afgeschaft of 
gewijzigd. 

De Raad erkent echter dat het niet 
afhangt van de keus tusschen deze 
beide stelsels of men zijn doel vol
komen zal bereiken, maar van de 
wijze waarop men het gekozene 
stelsel in toepassing brengt, m. a. w. 
van de wijze waarop men de hand
having of afschaffing uitspreekt. 

En terwijl nu de Raad niet voor
bijziet de zorg dio juist aan dit ge
deelte van het moeilijke werk is 
besteed en erkent dat daaraan geen 
moeite is gespaard, is de Raad van 
oordeel dat de gewenschte rechts
zekerheid alleen dan bereikt kan 
worden, wanneer alle wetten en 
wettelijke bepalingen, die afgeschaft 
of gewijzigd worden, afzonderlijk 
worden genoemd. 

Met dit voorstel nu kunnen de 
ondergeteekenden zich bezwaarlijk 
vereenigen. 

Het is hun voorgekomen, dat de 
formule van afschaffing, zooals zij 
door hunne ambtsvoorgangers is ge
kozen en door de ondergeteekenden 
naar aanleiding van eene subsidiaire 
opmerking van den Raad van State is 
gewijzigd, aan duidelijkheid niets te 
wenschen overlaat en dat het zeer 
omvangrijk werk, waartoe de Raad 
adviseert, met hoeveel zorg ook 
ondernomen, zeer licht gevaar zal 
loopen on volledig te worden, eene 
on volledigheid, die, al is ze nog zoo 
gering, tot groote verwarring aan
leiding kan geven. 

Niet voor het eerst is dan ook in 
dit ontwerp deze wijze van afschaf
fing van vroegere wetten gebezigd. 
Men zie o. a. uit den laatsten tijd 
art. 9 der wet van 22 April 1864 
(Staatsblad nO. 29), art. 15 der wet 
van 25 Mei 1880 (Staatsblad no. 85) 

ill 

1I 
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het zich niet laat voorzien, dat 
hieruit ernstige ongelegenheden zul
len ontstaan, ware het toch ordelijker 
de aanvullingen van het Wetboek, in 
deze wet vervat I in dat Wetboek 
zelf over te brengen [zie bij art. 12 
en voorts deel III blz. 106 en volg.]. 

De Novelle, waarop in de toe
lichting van art. 9 het uitzicht 
wordt geopend, zal daartoe de ge
legenheid aan bieden. 

Eéne zwarigheid doet zich echter 
voor. Art. 2 der genoemde wet be
handelt een feit, waartegen art. 392 
no. 2 van het Wetboek van Straf
recht voorziet. Dat artikel wordt dus 
afgeschaft. Maar in art. 4 wordt 
naar art. 2 verwezen. Vervalt nu 
die verwijzing ook? 

Naar 's Raads oordeel behoort de 
wetgever ook hier zijnen wil stelliger 
te kennen te geven, dan door het 
gebruik der algemeene formule, ook 
in art. 16 van het ontwerp voor 
komende, geschiedt. Bij zal met uit
drukkelijke intrekking van art. 2 
der wet van 28 Juni 1881 (Staatsblad 
no. 98) moeten bepalen, dat in art. 
4 in plaats van de woorden: of twee, 
gelezen zal worden: of in art. 392 
no. 2 van het Wetboek van Stj·afrecht. 

De Raad van State vertrouwt 
met de aangehaalde voorbeelden de 
noodzakelijkheid te hebbell doen zien 
van eene uitdrukkelijke aanwijzing 
door den wetgever zeI ven van al die 
artikelen of gedeelten van artikelen 
uit wetten I welker strafrechtelijke 
bepalingen gehandhaafd worden, die 
als betreffende feiten, waartegen in 
het Wetboek van Strafrecht is voor
zien, in de handhaving dier bepa
lingen niet zullen zijn begrepen. 

[Zie hetgeen hier in het Advies volgt, 
hiervoor bI. 44 ondel·ann en 45.J 

Als resultaat van de voorafgaande 
beschou wingen zou dus naar 's Raads 
oordeel de tweede paragraaf van het 
wetsontwerp behooren te worden om
gewerkt en onder het opschrift: Hand-

en art. 29 der wet van 28 Juni 
1881 (Staatsblad no. 124). 

Mocht de gevolgde methode, zoo
als de Raad vreest, later tot on
zekerheid of twijfel aanleiding geven, 
dan zal het de taak des rechters zijn 
die onzekerheid te verklaren en dien 
twijfel op te heffen. 

Maar dat het stelsel van den Raad 
in zijn geheel ook onuitvoerbaar is, 
blijkt ten overvloede uit zijn voor
stel om zich, wat de wetten of 
decreten vóór December 1813 uit
gevaardigd betreft, te behelpen met 
eene algemeene formule tot afschaf
fing van alle straffen bij die wetten 
of decreeien bepaald. 

Ook het bezwaar van den Raad 
van State tegen de in de artikelen 
4, 14, 16 en 34 oud (12,14 en 21 
nieuw)[IO,12,19] 1 gebezigde formule: 
» voor zoo ver zij feiten betreffen waar
tegen in het Wetboek van Strafrecht 
niet is voorzien", kunnen de onderge
teekenden niet deelen. Bijna dezelfde 
formule komt in ongeveer alle ge
meentelijke en provinciale strafveror
deningen voor en heeft, voor zoover 
den ondergeteekenden bekend is, nim
mer tot eenige moeilijkheid aanleiding 
gegeven. De Raad begeeft zich hier op 
het uitgebreide veld der casuïstiek 
om aan te toonen, dat het meer
malen niet geheel zeker is of bij 
het gebruik van de bedoelde formule 
deze of gene bepaling, voorkomende 
in eene speciale wet, al dan niet 
behouden blijft, maar het komt den 
ondergeteekenden voor dat ook in 
dezen de wetgever slechts den alge
meenen regel heeft vast te stellen en 
dit in zoo duidelijke en ondubbel
zinnige bewoordingen als mogelijk is. 
De oplossing van altijd mogelijken 
twijfel omtrent de consequenties van 
den vastgestelden regel blijve aan 
den rechter overgelaten. 

1 In nrt. 9 oud, 7 nieuw [7J, is deze bij
voeging vervallen. 
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having of wijziging van wetten, die thans 
in werking zijn, de volgende artikelen 
of onderdeelen moeten bevatten: 

1. Eene lijst der wetten, die ge
heel ingetrokken worden, aan het 
hoofd van welke lijst zou moeten 
prijken de Code Rural. 

Op deze lijst zouden ook de Zon
dagswet en de wet van 3 Juni 1859 
(Staatsblad no. 44), betreffende het 
koop en enz. van militaire kleeding
stukken kunnen geplaatst worden 
[art. 3, a, b , cl. 

Il. Afschaffing van alle straffen 
bij de vóór December 1813 uitge
vaardigde wetten of decreten ge
steld, uitgezonderd die in de wetten 
betreffende de registratie en die in 
de publicatie van 24 Februari 1806, 
houdende bepalingen omtrent een 
algemeen rivier- of waterrecht,
en vervanging der straffen bij het 
Keizerlijk decreet over de loterij, 
en voorzoover noodig (waarover later) 
bij de voorschriften omtrent de on
derwerpen in de artt. 29, 30 en 3t 
genoemd, door nieuwe straffen 
[3, d, 10, 10 en 20J. 

De afschaffing del' straffen zoo
even bedoeld zou het vervallen der 
andere daartoe betrekkelijke straf
rechtelijke bepalingen stilzwijgend 
medebrengen. Met de vArvanging der 
aangeduide strafbepalingen zou in
trekking van alle afwijkingen van de 
voorschriften van de acht eerste titels 
van boek I kunnen gepaard gaan. 

lIl. Opgaaf van de artikelen, die 
uit de bestaande wetten betreffende 
de Rijksbelastingen worden wegge
nomen, als betreffende feiten, waar
tegen in het Wetboek van Strafrecht 
is voorzien j opgaaf van de wijzigin
gen, die de strafrechtelijke bepalin
gen dier wetten moeten ondergaan j 

en eene bepaling als vervat in art. ] 0 
[zie art. 7]. 

IV. Den inhoud van artt. 12 en 
13 en van het 2de lid van art. 11. 

Eindelijk V. Chronologische lijst 

Zooals boven reeds met een enkel 
woord werd gezegd, hebben de on
dergeteekAnden echter gaarne willen 
toegeven aan het verlangen van den 
Raad om in plaats van de meer 
technische uitdrukking :0 strafrech
telijke bepalingen" te bezigen voor 
wat men wil afschaffen, die bepa
lingen eenigszins nader te omschrij
ven, waardoor inderdaad het voor
deel is verkregen dat zij door ieder 
zonder nadere toelichting kan wor
den verstaan. 

Dat onder straf bepalingen niet 
worden verstaan gebods- of verbods
bepalingen is duidelijk. Sedert men 
dan ook in den laatsten tijd de goede 
gewoonte heeft aangenomen om in 
alle wetten a811 de strafbepalingen 
een afzonderlijke paragraaf te wijden, 
komen daarin nimmer de gebods- of 
verbodsbepalingen voor, maar alleen 
de bepaling van de straf, die tegen 
overtreding van het gebod of ver
bod is bedreigd. 

Bezwaar kan daaruit trouwens 
niet of weinig ontstaan. De Raad 
van State zelf wijst op slechts twee 
voorbeelden in de na December 1813 
uitgevaardigde wetten, die volgens 
hem tot eenige onzekerheid aanlei
ding geven en wel 10. de Zondags
wet, maar deze wet is thans opge
nomen onder die wetten welker 
strafrechtelijke bepalingen worden 
gehandhaafd [zie art. 10, no. 3] en 
20. de wet van den 3den Juni 1859 
(Staatsblad na, 44), maal' deze wet 
wordt door de Regeering beschou wd 
als te zijn eene strafwet, die in 
haar geheel door de bepaling van art. 
3 eerste lid vervalt [zie art. 3, 
onder c], om welke reden de 
oenige bepaling waarvan het behoud 
wenschelijk werd geacht, is opge
nomen in het ontwerp tot wijziging 
van het Wetboek van Strafvordering 
(zie art. 253, no. 4, nieuw [253, 50 ]). 

Eenig bezwaar zou dus alleen 
kunnen bestaan voor de wetten of 

I1 
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van alle andere wetten, waarvan 
bepalingen moeten worden ingetrok
ken of gewijzigd, met opnoeming 
van de artikelen van elke wet, die 
worden ingetrokken of gewijzigd, 
en opgaaf waarin die verandering 
zal bestaan. 

Op die lijst zouden gebracht moe
ten worden al de wetten, genoemd 
in de artt. 14, 16, 18-26 en 32, 
benevens die hiervoren aangewezen 
in de [noot op bI. 52]. Terwijl 
aan het einde dier lijst zou kunnen 
volgen de inhoud van artt. 15 en 17. 

Het is, naar '8 Raads inzien, niet 
wel voor tegenspraak vatbaar, dat 
door zoodanige inrichting èn meel' 
duidelijkheid èn meel' zekerheid zou 
worden verkregen. 

O.R.O. A rt. 3, eerste lid, Inidt; 

decreeten van vóór 1813, vooral 
omdat bij het blijven bestaan de, 
gebods- en verbodsbepalingen dier 
oude wetten, de Provinciale Staten, 
gemeenteraden en waterschapsbestu
ren op die feiten geen straf kunnen 
stellen. Voor het geval echter later 
mocht blijken, dat dit bezwaar wer
kelijk tot moeilijkheden aanleiding 
geeft, deelen de ondergeteekenden 
den wensch van den Raad van State 
l> dat, zoodra de invoering van het 
nieuwe Strafwetboek door eene klare 
en duidelijke invoeringswet orde in 
de strafwetgeving zal hebben ge
bracht, de wetgever bij ééne wet 
alle vóór December 1813 uitgevaar
digde wetten zal afgeschaft verkla
ren, Dlet uitzondering van enkele 
met name te noemen, die voor 
alsnog niet kunnen worden gemist". 

Op het in art. 2 vermelue tijdstip zijn afgeschaft, voorzoovcr zij voor..... zijn in 
werking /(etreden en niet in deze wet worden gehandhaaf,l, alle strafwetten en alle he
palingen omtrent onderwerpen in de acht eerste 'ritels van bet eerste Boek vnn bet Wet
boek vnn Strafrecht behanuelulllsmede de strafbepalingen, welke in andere wetten voorkomen. 

O.R.O. Art. 12, aanhef, luidt; 
Blijven van kracht, voorzoover zij feiten betreffen waartegen in bet Wetboek van Straf

recht niet is voorzien, de bepalingen omtrent onderwerpen iu ue acht eerste Titels van 
het eerste Hoek van dnt wetboek behandeld alsmede de strafbepalingen, welke voorkomen in ; 

[Volgt de reeks met name ~enoemde wetten.J 

Memorie van Toeliohting. 

[Zie bet begin der Mem. v. Toel. op art. 3 O.R.O. bij 8rt. 3.J 

[Vervolg Art. 3.J l> Zijn afgeschaft voorzoove1' zij . ... niet in deze wet 
wOI'den gellandhaafd, alle st1'afwetten en alle bepalingen .. .. vOO1·koTll/!'I1." 

Vèr reikende bepaling, maar in het belang der rechtszekerheid vol
strekt noodzakelijk. 

Er waren hier ook twee andere wegen mogelijk. Men kon: 
a. afgeschaft verklaren, gelijk het door art. 1 van dit ontwerp in

getrokken art. 4 der wet van 16 Mei 1829 (Staatsblad nO. 33) het 
deed, den Code Pénal, "mitsgaders de besluiten en verordeningen daartoe 
betrekkelijk." Dat echter op die wijze, zelfs al werd de redactie ver
beterd en ook van l> wetten" gewag gemaakt, geene rechtszekerheid zou 
verkregen worden, behoeft geen betoog. Of eene strafwet, eene straf
verordening of eenige strafrechtelijke bepaling, in welke wet ook geplaatst, 
al of niet tot den Code Pénal betrekkelijk is, kan tallooze malen eene 
vraag zijn waarop een zeer verschillend antwoord mogelijk is. Zal de 
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burger aan straf zijn blootgesteld, wanneer wellicht de advocaat wien 
hij raadpleegde een ander gevoelen was toegedaan dan later de rechter? 
En men zegge niet dat hiel' te veel bewezen wordt. Zeer zeker, alle 

. rechtsonzekerheid weg te nemen, dat staat in geen menschelijke macht. 
Welke zorg de wetgever aanwende, hier en daar zal altijd tweeeriei 
uitlegging kunnen voorkomen. Maal', al kan men niet alles, men behoort 
althans te doen wat mogelijk is. Het gaat niet aan om thans, en nog 
wel voor het gebied van het stm/I'echt, eene afschaffingsformule te kiezen 
die, blijkens de ervaring met art. 1 derzelfde wet van 1829 opgedaan, 
op het gebied van het burgerlijk recht tot vele twistvragen geleid heeft j 

b. afgeschaft verklaren alle strafwetten en strafrechtelijke bepalingen 
:0 voorzoover zij feiten betreffen waartegen in het Wetboek van Straf
recht is voorzien. tt 

Ongetwijfeld, deze weg ware de gemukkelijkste en eerst-ondergeteekende 
heeft, ten einde, niettegenstaande de verwijdering der speciale wets
delicten uit het wetboek, den arbeid te vereenvoudigen, vooraf rijpelijk over
wogen of hij niet dezen weg zou inslaan. Toch heeft hij daartoe niet mogen 
besluiten. Op die wijze immers zou rechtszekerheid al weder niet te ver
krijgen zijn. Tal van strafbedreigingen , waaraan thans bijna niemand 
meer denkt, die sinds onheugelijke tijden niet zijn toegepast maar waarvan 
de legale afschaffing niet blijkt, zouden, als zoovE'le zwaarden van DAMOCLES, 
boven het hoofd van den burger blijven hangen. Het zou gemakkelijk 
zijn, en tevens een vermakelijke arbeid, door voorbeelden aan te toonen 
hoe soms de meest conscientieuse burger tegenwoordig in overtreding 
kan zijn, zonder dit zelf te vermoeden. Maar het schijnt overbodig; 
ieder jurist weet hoe rijk ons wetten-arsenaal van onnoodige, verroeste 
maar nog altijd gevaarlijke wapenen voorzien is. 

Ongetwijfeld, het in het tegenwoordig ontwerp gevolgde stelsel -
afschaffing van alles behalve van 't geen uitdl'ukkelyk wordt gehandhaafd 
- is als men wil, een radicale maatregel; maar hij is dit dan toch, 
mits met groote omzichtigheid genomen, alleen in den goeden zin van 
't woord; hij strekt niet om te verstoren, maal' integendeel om den 
rechtstoestand te beveiligen. De wetgever moet den moed hebben om, 
zij het maar éénmaal in eene eeuw, zijne gansche wetten schat te over
zien, en den burger een volledig overzicht te geven althans van alle 
strafbepalingen die hij nog noodig acht en in stand wil houden. Ware die 
moeite voor den wetgever te veel? Met welk recht vordert hij dan dat de 
burgers zeI ven , en dan met twijfelachtigen uitslag, die moeite nemen zullen? 

Het eenige nadeel dat uit het door de Regeering gekozen stelsel k~n 
voortvloeien is dit, dat de wetgever hier of daar eene strafbepaling 
kan hebben over 't hoofd gezien. Maar VOOl'eel'st is dat gevaar niet groot. 
Niet enkel de bekende werken van FORTUYN en VAN DE POLL, alsmede 
het Staatsblad, maar ook voor zooveel mogelijk de jurisprudentie der 
laatste twintig jaren is geraadpleegd en de noodzakelijkheid overwogen 
van elke rijks-strafbepaling, waarvan bleek, dat zij in dat tijd vak was 
toegepast. Bepalingen die zelfs in twintig jaren niet zijn toegepast, ge
steld dat zij bij eerstgemelde lectuur aan de aandacht waren ontsnapt, zijn, 
in onzen tegen woordigen maatschappelijken toestand, zeker niet buiten
gewoon belangrijk. Maar ten andel'e: wat beteekent het geringe nadeel 
dat uit eene enkele lacune in de wetgeving kan voortspruiten - lacune 
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die men, zoodra zij zich in de praktijk openbaart, dadelijk kan aanvullen,
in vergelijking van het ontzaglijk groote voordeel van rechtszekerheid dat 
tegen dien prijs verkregen wordt? 

Ad a eu b. Maar daarenboven, tegen beide niet-ingeslagen wegen bestond 
nog een ander groot bEzwaar. Wil men dat tusschen het strafsysteem 
van het nieuwe Wetboek. en dat der speciale wetgeving de meest moge
lijke harmonie bestaan zal, dan was het reeds om die reden noodig in 
de thans geldende wetten de veranderingen te maken, in art. 13 [11] van 
dit ontwerp aangeduid. Zou men dergelijke veranderingen kunnen vast
stellen, zonder zelfs zich rekenschap te geven op welke wetten zij be
trekking hadden? Of zou men dan wellicht alleen die veranderingen tot 
met Rame aangewezen wetten willen beperken en deze beperkte bepaling 
willen plaatsen naast het algemeen voorschrift dat gehandhaafd blijft 
alles wat niet tot den Code Pénal betrekking heeft of niet bij het nieu we 
wetboek is voorzien? Maar dàn zou, niet zonder recht, uit het stil
zwijgen in dat beperkte artikel omtrent sommige wetten bewaard, zijn 
afgeleid dat de wetgever de daar niet-genoemde wetten beschouwde als 
wetten ,. tot den Code Pénal betrekkelijk" of onderwerpen regelende »bij 
het nieuwe wetboek voorzien." Immers - zoo zou men dan redeneeren -
had de wetgever niet gemeend dat bedoelde wetten vervallen waren, dan 
zou hij niet hebben nagelaten ook in die wetten de veranderingen te maken 
dáár even noodig als in die wetten die hij met name noemde. Of, eindelijk, 
zou men dan, om dit gevaar te voorkomen, althans in art. 13 [11] eene 
volledige wettenlijst willen opnemen? Maar, als men dan ten slotte zich 
toch de moeite eener algemeene revisie zal moeten getroosten in 't belang 
van de harmonie in de wetgeving, dan is het practisch de moeite van 
dien arbeid tevens te doen strekken in het belang der rechtszekerheid. 

Schijnt hiermede het besluit der Regeering om bij het oorspronkelijk 
art. 4 van het ontwerp der Staatscommissie te volharden, niettegen
staande tengevolge van de bekorting van het wetboek de op dat artikel 
te maken uitzonderingen thans veel talrijker moeten zijn, het zij thans 
vergund de woorden van het artikel nader toe te lichten: 

»VOor zoove/' zij niet in deze wet worden .gehandhaafd". Zie de artt. 6 [6] 
(tractaten), 7 [71 (fiskaalrecht) , 9-11 [9] (militair recht), 12 [10] en 14 [12] 
(andere speciale wetten). Men gelieve op te merken 10• dat in al die arti
kelen dezelfde uitdrukking gebruikt wordt die in art. 3 gebezigd is , zoodat 
men daar volkomen behoud uitspreekt, behoudens de wijzigingen die dan 
verder in diezelfde of in de onmiddellijk volgende artikelen gemaakt worden; 
2°. dat ten aanzien van 't geen gehandhaafd wordt, te kennen wordt 
gegeven of men daar met ,. misdrijven" dan wel met ,. overtredingen" 
in den zin van 't Strafwetboek te doen heeft . 

.. Alle stl·afwETTEN en alle . ..... in andere WETTEN." 

Als wet wordt hier aangemerkt alles wat thans hier te lande "kracht 
van wet" be~it, onverschillig welken naam het drage of van welken 
oorsprong het zij. Ordonnantien, publicatien, decreten, besluiten van 
den Souvereinen Vorst, kortom alle verordeningen hier te lande vast
gesteld of executoir verklaard door het gezag dat destijds rijk swetge
vende macht bezat, zijn er onder begrepen . 

.. Alle S'rItH'wetten en alle BEPALINGgN enz." 
Dat hierbij uitsluitend aan het zoogenaamd matel'ieel strafrecht te denken 
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is, schijnt duidelijk. Al wordt somtijds onder den nafl,m van »formeel 
strafre..:ht" de strafrechtspleging aangeduid, zeer gebruikelijk is dat -
en gelukkig - niet. Evenals wie, zonder nadere opheldering. van» burger
lijk recht" spreekt, aan het zoogenaamd materieel reIJht denkt en niet 
aan de burgerlijke rechtspleging, evenzoo gebrnikt men gewoonlijk het 
woord strafrecht in zijn natnurlijke beteekenis zonder daarin te begrijpen de 
middelen en vormen waardoor de Staat zijn strafrecht in toepl\ssing brengt. 

,. Alle strafwetten EN alle bepalinllen . ... in andere wetlen voorkomen. 
Welk rechtsgevolg hier bedoeld wordt, is in het artikel zelf te lezen. 

Voorzoovel' dit ontwerp zelf ze niet handhaaft (die reserve beheerscht 
beide uitdrukkingen) verdwijnen de vigeerende :>strafwetten", sit venia verbo, 
met huid en haal' j van de andere wetten daarentegen vervallen alleen 
die bepalingen welke men zou kunnen noemen de "strafrechtelijke be
palingen" terwijl al hare andere voorsc:hriften. ook de gebods- en verbods
bepalingen, van kracht blij ven. 

Het is alzoo noodig in deze Memorie een duidelijk antwoord te geven 
op de vraag: wat onder :>strafwetten" (in onderscheiding van .. ande."e" 
wetten) verstaan wordt. Of zou men wellicht opmerken nat, speciaal ten 
gevolge van. art 12 [IOJ van dit ontwerp, nadere toelichting van bedoelde 
uitdrukking thans veel minder noodig is, dan zti dat was bij de toe
lichting van het ontwerp del' Staatscommissie? De opmerking zelve zou 
volkomen juist zijn. Wie den aa.nhef van art. 12 met art. 3 vergelijkt, 
zal wel niet kunnen betwijfelen dat eerstgemeld artikel, voor zoo veel 
de daarin genoemde wetten betreft, art. 3 geheel ter zijde stelt en dat 
die wetten vollerIi" gehandhaafd worden, behoudens de in de a.rtt. 12 en 
13 vastgestelde wijzigingen. Maar men vergete niet dat er ook, en vele, 
wetten zijn die in dit ontwerp niet genoemd worden. Ten aanzien van 
die niet genoemde wetten maakt het, ook in het stelsel van dit ontwerp, 
groot verschil of men ze al of niet onder de .. strafwetten" rangschikt. 
Men denke bijvoorbeeld (om het voorbeeld te kiezen waarop zoo dallelijk 
zal worden teruggekomen) aan den Code RU1·al. Om redenen die bij de 
toelichting van art. 12 zullen worden opgegeven [zie volgende rubriek, 
blo 71], wordt die Code in dit ontwerp niet vermeld. Beschouwt men 
nu dien Code al of niet als een .. strafwet"? Zoo ja, dan zou hij door 
art. 3 geheel - j zoo neen, dan zouden alleen zijne:> strafrechtelijke be
palingen" (om deze algemeene formule kortheidshalve te gebruiken) 
vervallen. Het is dan ook nu geen noodeloos werk. wanneer beproefd 
wordt het begrip :> strafwet" zoo duidelijk mogelijk te pl'eciseeren . 

.. alle S1'ltA FWET'I'EN en alle . ... in ANDERE wetten." 
Onder 'f> slmfwet" wordt hiel' verstaan elke wet die, naar algemeene 

strekking en aanleg, beoogt het strafrecht van den Staat, waarborg der 
rechtsorde, te regelen. Of die regeling eene al,qemeene is, - in dien zin 
dat zooveel mogelijk het strafrecbt volledig gecodificeerd wordt of althans 
gecodificeerd voor zooveel eene bepaalde categorie van inbreuken op de 
recbtsorde betreft (wetboek), dan wel een partieele , doet natuurlijk 
niets af. Bebalve de strafwetboeken zijn dus onder 'f>stn.fwetten" mede
begrepen alle wetten wiel' doel het is, hetzij dan oru door strafbedrei
ging bepaalde inbreuken op de rechtsorde tegen te gaan j hetzij om den 
aard der straffen nader vast te stellen, hetzij om een of lOeer der zoo
genaamde algemeene onderwerpen van strafrecht - toerekeningsvatbaar-
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heid, toerekenbaarheid, toerekening, poging, daderschap of medeplichtig
heid, verval van het recht tot strafvordering enz. - in 't algemeen of 
voor bijzondere gevallen te regelen j hetzij om een strafwetboek of bijzondere 
wet als zooeven omschreven, aan te vullen of te wijzigen - kortom om 
te regelen datgene waarvan de regeling eigenlijk in het burgerlijk of 
militair strafwetboek zelf t'huis behoorde. 

Hoe verschillen hiervan d() »andere" wetten, al hebben ook zij hare 
laatste sanctie gezocht en gevonden in ,. strafbepalingen" I Wie eene wet 
gaat maken op het notariaat of op de stoomtoestellen , op het hooger 
onderwijs of op het loodswezen, op de inkwartieringen of op den Colorado
kever, op de pasmunt of op de consulaire rechtsspraak , hij denkt er 
niet aan om aan de geschiedenis van het Nederlandsche strafrecht eene 
nieuwe bladzijde toe te voegen. Niets is verder van zijne gedachten ver
wijderd dan het »aanvullen van eenigB gapingen in het Strafwetboek." 
Hij zou vreemd opzien wanneer men hem kwam mededeel en dat bij zich 
met het maken van eene "strafwet" bezig hield. Hij volbrengt en vol-

. tooit bijna zijn arbeid zonder een enkel oogenblik aan de eischen der 
straf justitie te denken. Eerst als hij met zijn arbeid genoegzaam gereed 
is en de reeks van de door hem geschapen gebods- of verbodsbepalingen 
overzi()t, eerst dàn herinnert hij zich het bestaan van het strafrecht, 
welks zuivering en veredeling niet tot zi(jne taak behoort, maar waarvan hij 
zich thans als middel gaat bedienen; eerst dàn denkt hij aan de ,. groote 
citadel" die het gansche gebied van het recht, ook van het door den mensch 
gecreëerde recht, beheerscht; eerst dàn ontleent hij aan het strafrecht het 
wapen waarmede hij de naleving van zijne voorschriften wil verzekeren. 

Wil men het in één enkel woord? De »strafwet" heeft het positieve 
straf" echt tot object;" de andere" wet gebl'uikt het positieve slrafl'eclit als middel . 

. Verlangt men nu die "andere" wetten "politiewetten" te noemen? 
Die benaming ware veel te eng. Het is spelen met woorden wanneer 
men bijvoorbeeld onze wetten op het onderwijs ,. politiewetten" noemen 
wil. Men kan dit doen wanneer men, wat niet Nederlandsch is, de gansche 
inwendige staatszorg als »politie" opvat. Zorgvuldig hebben de ontwerpers 
van het strafwetboek het woord,. politiewet" vermeden. Volkomen onjuist 
is de bewering dat in het nieuwe wetboek (I: 1) de heerschap pij der 
wet, wat territoir en pArsonen betreft, beperkter zou geregeld zijn dan 
in het, thans door dit art. 3 vervallende, art. 8 der wet »houdende 
algemeenA bepalingen voor de wetgeving van het Koningrijk". Juist het 
omgekeerde is waar; want al vermeldt dit laatste artikel de :0 politie
wetten" naast de »strafwetten", uit de slotbepaling van het l.,te boek van 
het Wetboek van Strafrecht (waar opzetteliik het woord ,. strafwet" vermeden 
is) blijkt dat de lste titel toepasselijk is op alle bij wet of verordening 
strafbaar gestelde feiten, onverschillig of die wet of verordening is eene 
"strafwet" of eene zoogenaamde " politiewet" of geene van beide. 

In het voorbijgaan worde hier voor de toekomst drieerlei verwachting 
uitgesproken: 

a. de speciale wetgever bepale zich (met uitzondering dan van het 
fiscale en het militaire strafrecht) tot de wetsdelicten. Waar "ecl!tsdelicten 
nieuwe regeling behoeven, daar behoort dit, overeenkomstig de zooeven 
besproken beginselen, te geschieden in den vorm van aan vulling of wijzi
ging vEin het Strafwetboek: 
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b. Hij wijke niet lichtelijk af van de algemeene bepalingen in het eerste 
boek van het Strafwetboek. Niet het verbeteren van de strafwetgeving, 
maar het gebruik van de middelen die zij aan biedt, is zijne taak; 

c. Hij ga voort te doen wat reeds in tal van "andere" wetten gedaan 
is en vatte zijne »strafbepalingen" onder eene afzonderlijke rubriek aan 
het slot van zijne wet samen. Het moge oppervlakkig een quaestie van 
vorm zijn; het komt overeen met de waarheid: eerst als de eigenlijke 
arbeid gereed is, wordt het strafrecht te hulp geroepen en die arbeid 
onder zijne bescherming gesteld; en, gelijk bijna elke z. g. vormquaestie, 
is ook deze er eene, waarbij een beginsel betrokken is. Ook uit praktisch 
oogpunt verdient die vorm aanbeveling, in zoover het ook in de toekomst 
het overzicht van 't geen in Nederland strafbaar is, zal gemakkelijk maken. 

De "strafwet" heeft het strafrecht tot object; de »andere" wet, met 
poenale sanctie, gebruikt het strafrecht als middel. Men stelt er prijs 
op door een voorbeeld aan te toon en dat die formule, hoewel of liever 
juist omdat zij zoo eenvoudig is, voldoet aan de behoeften der practijk, 
geschikt is om toepassing van art. 3, in den geest waarin bet werd 
opgesteld, te verzekeren. 

Aan die formule hebben de ondergeteekenden oen aantal wetten waarin 
strafbepalingen voorkomen, uit verschillende tijdperken, en die niet in 
dit ontwerp genoemd worden (voor de wèl genoemde immers is, om 
bovenvermelde reden, de vraag van geen practisch belang) getoetst. 
Geen enkele vonden zij, waarbij die formule de vraag" strafwet of andere 
wet?" niet op bevredigende wijze oploste. 

Zelfs bij den Code RUl"al - van al de hier bedoelde wetten die waarbij 
twijfel meest begrijpelijk zou zijn - kwam zij hem voldoende en afdoende 
voor. De Code Rural is geene :>strafwet", maar eene wet waarin vele 
"strafrechtelijke bepalingen" voorkomen. Reeds de geschiedenis wijst het 
aan. Die Code was niet de vrucht van criminalistisch denken , van het 
streven om het strafrecht te verbeteren, te zuiveren of aan te vullen. 
Dit is zelfs zoo weinig het geval dat men hem vaststelde in 't zelfde 
jaar waarin mAn een Code Pénal in den maak had. Hij sproot voort 
uit den wensch om den klejnen grondbezitter en den landbouwer door 
een aantal voorschriften, van economischen, civielrechtelijken en admini
stratieven aard, de waarborgen te gevAn die hem tot dusver ontbraken. 
Ook het strafrecht verschijnt, ten slotte (Titre II) op het tooneel, maar 
eenvoudig als middel om de in de eerste plaat,s in voorschriften van 
anderen aard gezochte waarborgen te versterken of uit te breiden. Maar 
daardoor kon het karakter der wet niet veranderen. Zij is en blijft, zoo 
als ook haar opschrift aanduidt, eene wet :0 concernant les biens ruraux 
et la police l'uI'ale". - De bepaling betreffende het schutrecht (Titre I I , 
art. 12), eene der weinige die, afgescheiden van de thans vervallende 
strafrechtelijke bepalingen, nog van kracht is, wordt dus door het tegen
woordig ontwerp niet afgeschaft. [Zie art. 3 dadelijk onder c], 

[Zie het hieropvoll(ende bij art, 3 aan 't slot,J 

»ALLE bepalingen . ... " alsmede de stm( bepalingen." 
Zoo dikwerf eene wet die ni e t als eene st raf wet te beschouwen 

is, het terrein van het materieele strafrecht betreedt, onderscheide men 
zorgvuldig drie soorten van bepalingen: 

10 , gebods- of verbodsbepalingen; 
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20. strafbepalingen (straf bedreigingen); 
3(1. bijzondere bepalingen betreffende de zoogenaamde algemeene onder

werpen, poging, verjaring enz. (zie boven). 
Onder de bepalingen nu, welke bij art. 3 worden afgeschaft zijn all een 

begrepen die onder nO. 2 en nO. 3, geenszins die onder nO. 1 bedoeld. 
Ad 1um. De geb 0 d s- en ver bod s bepalingen, voorkomende in wetten 

die geene strafwetten zijn, hebben een zelfstandig bestaan naast de poenale 
sanctie; en laten zich zeer wel denken zonder deze. 

Alle thans verbindende gebods- uf verbodsbepalingen alzoo, vOOl'ko
mende in wetten die geene »strafwetten" zijn, al worden zij in het 
tegenwoordig ontwerp niet genoemd, blijven door het hier toegelichte 
artikel ongedeerd, doch poenale sanctie bezitten zij voortaan alleen voor
zoover Of het strafwetboek Of eenige latere wet haar die verleent . 

Hierbij is nog op twee punten te letten: 
Voo ree l'S t: het maakt geen verschil of de strafbepaling in eene 

afzonderlijke zinsnede ne ve n s de gebods- of verbodsbepaling geplaatst, 
dan wel in eene en dezelfde zinsnede daarmede saamgeweven is. Ook in 
dit laatste geval blijft de gebods- of verbodsbepaling in stand en ver
valt de dààr voorkomende strafbedreiging. 

Ten a n der e: onder geb 0 d s- of ver bod s be pal i n g is natuur
lijk begrepen en blijft met deze in stand alles wat dient om haar inhoud 
nader vast te stellen. 

Ad 3um. Dat ook deze bepalingen, al zijn ze geene :. strafbepalingen" , 
zoo ze niet uitdrukkelijk gehandhaafd zUn, behooren te vervallen, be
hoeft wel geen betoog. Waar die handhaving is uitgesproken, wordt 
echter gewaakt dat het »jus singulare" niet blijft voortleven ook dáár 
waar het de harmonie in de wetgeving verstoren zou. Zie bijv. art. 13 [liJ 
van dit ontwerp; voorzoover daar het »jus singulare" wordt ingetrokken, 
treedt natuurlijk het :.jus commune" (art. 91 Strafwetboek) in de plaats. 

[Bij art. 12, nu 10.] 
»BLIJVEN var>. kracht." 
Uit dit woord »blijl:en" volgt onder anderen: 
a. dat bijaldien vóór 1 Januari 1885 eenige der hier genoemde 

wetten mochten worden ingetrokken of gewijzigd, de handhaving in dit 
artikel toch niet schaadt. Men handhaaft hier den rechtstoestand zóó 
als die is op den dag waarop dit ontwerp als wet in werking treedt. 

b. dat voorzoover de hier gehandhaafde wetten reeds gewijzigd zijn, 
tacite ook die wijzigingswet in de handhaving begrepen is [zie verder 
bij art. 10, den aanhef der mem. van toel. J. 

»VOOI',Zoover zij feiten betreilen waal·tegen in !zet Wetboek van Strafrecht 
niet is vooI,zien". 

Het ware omslachtig en geheel noodeloos hier de volledige lijst van 
rechtsdelicten op te nemen die voortaan vallen onder de bepalingen 
van het Strafwetboek. Als voorbeeld moge worden volstaan met de ver
wijzing naar de artikelen 164,165,180,184,207,208,216,217, 
252, 272, 337. 351, 378 enz. Alleen worde hier te allen overvloede 
herinnerd dat ook, zij het als uitzondering. enkele wetsdelicten uit 
speciale wetten naar het Wetboek zijn overgegaan; zie btiv. altt. 436 
en 439. Niet alzoo het criterium »rechts- of wetsdelict ?" maar de 
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een vOlldige vergelijking tusschen de speciale wet en het Wetboek moet 
de vraag beslissen of zeker feit voortaan krachtens het Strafwetboek dan 
wel krachtens de hier gehandhaafde speciale wet strafbaar is. 

Wordt de vraag in eersten zin beslist, dan blijft echter aan de vroe
gere huisvesting in eene speciale wet nog één rechtsgevolg verbonden. 
Zie art. 15 van dit ontwerp [13]. 

,. de strafbepalingen en bepalin.qem .. . . vOOl·komen". Art. 3 van dit ont
werp - het worde te allen overvloede nog eens herhaald - wordt 
dus voor de in dit artikel genoemde wetten geheel terzijde gesteld. 

LIJS'r MET TOEL1CHTJNG 

voorkomende in de Memorie van Toelichting bid at·t. 12 O.R.O. [10] 
del' in dat al·tikel niet genoemde wetten met opgave van de artikelen der 
nieuwe wetgelling waal·door de niet-vel'melding in dat UI·tikel verklaard wOl·dt ; 
met opmerkingen, voorkomende in het Advies van den Raad van State en liet 
afzondel'lijke advies van den staatsraad mr. HeemSkel·k. 

[O.R.O. Al'!. 12 aanhef. luidt: Blijven van kracht, voorzoover zij feiten betreffen waar
tegen in het Wetboek van Strafrecht niet is voorzien, de bepalingen omtrent onderwerpen 
in de acht eerste Titels van heL eerste Boek van dat wetboek behandeld alsmede de straf
bepalingeu, welke voorkomen in:J 

Memorie van Toelichting 

Al.t. 12. Vóórdat men overga tot de, vrij eenvoudige, toelichting 
van 't geen in dit artikel te lezen staat, is het wenschelijk een aantal 
in dit artikel niet genoemde wetten te vermelden, met opgave van de 
artikelen der nieuwe wetgeving, waardoor de niet-vermelding dier wet
ten in dit artikel verklaard wordt. Kortheidshal ve worden in de tweede 
kolom van deze lijst de artikelen van het nieuwe Strafwetboek alleen 

dool' het cijfe,' aangeduid. 

1791 (10 Juli). 1 Loi concernant la 
conservation et classement des 
places de guerré , titre 1 art 41. 

1791 (6 October). 2 Loi concernant 
les biens et usages ruraux et 
la police rurale [zie de noot, 
hierachter bij art. 3]. 

1808 (19 Januari). Luchtbollen. 

I Art. 430. 

Artt. 314,333,350,429, B. lIl. T.7. 

Art. 429 nO. 2. 

1 [Deze wet is met het keiz. decreet van 24 December 1811 vervalleu krachtens art. 
53 der wet van 23 ~lei 1899. Stb. n° 123.J . 

: [Deze wet en de verder öpgenoemde wetten van 1814, 1816,1817, 1818, 1824, 
1829,1830,1836,1837.1861,1862 (Stb. nO. 20) ,1854,1869,1860,1864, 
1870 lStb. n° 162\, ]871 (Stb. nO, 84) , 1872 eu 1875 werdcn lateI' (overeenkomstig 
het vaBlgestelde bij G. 0.) in haar geheel afgeschaft bij arl. 3 der iu voeringswet.] 
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1810 

1813 

(21 April). 1 Loi concernant les 
mines, les minières, et les 
carrières. 
(3 Januari). Décret contenant 
des dispositions de police re
latives à l' ex pI oitati on des 
mines. 

I In voerings wet , art. 23 [21]. 

Invoeringswet , art. 23 [21]. 

1814 (24 Januari). Bèsluit van den Artt. 53, 54, 418-420. 
Souvereinen Vorst (Staatsblad 
nO. 17). 

1815 (26 Januari) Staatsblad nO. 7. Art. 207. 
1816 (28 Sept.) Staatsblad nO. 51. Boek II, titel 3. 
1817 (12 Dec.) Staatsblad nO. 33. Artt. 104 2°., 189, 203. 
1818 (20 Nov.) Staatsblad nO. 39. I Artt. 274-277. 
1824 (23 Dec.) Staatsblad nO. 75. 
182D (19 Mei) Staatsblad nO. 35. I Artt.174, 175,329,330,105,332 

1829 (16 M~i) Staatsblad nO. 34. I Artt. 111-113 131-134 267. 
1830 (1 Jum) Staatsblad nO. 15. " 
1836 (24 April) Staatsblad nO. 13. Boek II, titel 10. 
1837 (10 Mei) Staatsblad nO. 21. Art. 194, boek II, titel 26. 
1849 (13 Aug.) Staatsblad nO. 39. Art. 197. 
1850 (1 Juni) Staatsblad nO. 25. Art. 377. 
1850 (5 Aug.) Staatsblad nO. 45. Artt. 192, 207, 444. 
1851 (3 Mei) Staatsblad nO. 44. Artt. 70, 76. 
1851 (28 Juni) Staatsblad nO. 68. Artt. 11 vlgg. 
1852 (3 Maart) Staatsblad nO. 20. Boek II, titel 31. 
1852 (7 Maart) Staatsblad nO. 48. Al'tt. 272, 351, 374, 375. 
1852 (26 April) Staatsblad no. 90. Boek II, titel 10. 
1854 (29 Juni) Staatsblad nO. 102. Passim; Wetboek van Strafvordering 

art. 221ee nieuw [219]. 
1855 (22 April) Staatsblad nO. 33. Artt. 355, 356. 
1856 (7 Mei) Staatsblad nO. 32. Artt. 390 en vlgg., 469-471 j In-

1859 (3 Juni) Staatsblad nO. 44. 

1860 (25 Dec.) Staatsblad nO, 102. 
1863 (2 Mei) Staatsblad nO. 50. 
1863 (24 Juni) Staatsblad nO. 73, 

(art. 3). 
1864 (22 April) Staatsblad nO. 29. 
1865 (1 Juni) Staatsblad nO. 58, 
1870 (20 Juli) Staatsblad nO. 132, 
1870 (17 Sept.) Staatsblad nO. 162. 
1871 (24 Juli) Staatsblad nO. 84. 
1871 (25 Juli) Staatsblad nO, 91. 

voeringswet art. 18 [16]. 
Art. 439 (vg1. art. 14 ontwerp tot 

wijziging van het Wetboek van 
Strafvordering) [253, 5°]. 

Boek I, titel 4, 
Art. 184. 
Art. 35. 

Artt. 23 vlgg. 
Art. 184. 
Art. 4 en 12, 30 [10, 20 ] Inv. 
Art. 10 [9] invoeringswet. 
Artt. 11 vlgg. 
Arll 27, 192, 379,412,444, 

465-468. 

1 [Van deze wet van 1810 (Bull. d. lois nO 2l';P) zijn de arlt. 83-86 vervallen vol· 
gens art. 13 der wet van 13 Juli 1895 Stb. no 112.] 
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1872 (12 April) Staatsblad nO. 23. 
1872 (12 April) Staatsblad no. 24. 
1875 (31 Dec.) Staatsblad nO. 255. 
1876 (15 Nov.) Staatsblad nO. 195. 
1878 (9 Aug.) Staatsblad nO. 124. 
1880 (25 Mei) Staatsblad nO. 85. 
1881 (28 Juni) Staatsblad nO. 98. 
1881 (28 Juni) Staatsblad nO. 124. 
1882 (11 Juli) Staatsblad nO. 86. 
1882 (11 Juli) Staatsblad nO. 93. 

Artt. 168, 169, 328, 352. 
Artt. 284, 350. 
Art. 221z [214] Wetb. van Strafv. 
Art. 445. 
Invof.ringswet, art. 21 [19]. 
Art. 337. 
Invoeringswet , art. 14 [12, zie 

hiervoor bI. 80-87]. 
Invoeringswet , art. 21 [19]. 
Art. 216, 220, 222 en art. 7 

[7] Invoeringswet. 

Met nadruk wordt opgemerkt dat de in deze Memorie van Toelichting 
opgenomen lijst, alleszins voor uitbreiding vatbaar, geenszins een limi
tatief karakter heeft. Zij dient alleen om hun die geroepen zijn over 
dit wetsontwerp te oordeAlen , het antwoord gemakkelijk te maken, op 
de vraag waarom in art. 12 van dit ontwerp van deze of gene wet 
gezwegen wordt. 

Intusschen moeten hier nog afzonderlijk worden vermeld. omdat de 
weglating daarvan afzonderlijke toelichting vereischt, 1°. het decreet 
van 16 December 1811, con tenan t règlement sur la construction , la 
réparation et l'entretien des routes. Over de voortdurende rechtsgeldig
heid van dit decreet wordt zeer verschillend gedacht (zie o. a. BOOGAAltD; 

wetten, en decreten enz. op den Waterstaat, bladz. 108). Anderen zijn 
van oordeel dat sommige bepalingen nog rechtskracht bezitten (zie o. a. 
een vonnis van het Kantongerecht te Loenen in het Weekblad van het 
Regt nO. 2389) . Wat daarvan echter zij , de toestand van onze wetgeving 
omtrent de beplanting langs openbare wegen is zóó onzeker, dat inder
daad de plicht des wetgevers eischt, dat daarin verandering worde ge
bracht An de regels die daarbtj moeten gelden, in eene nieuwe wet 
duidelijk worden vastgesteld. De straf bepalingen van dit decreet kunnen 
dus voorzoover zij nog bestaan gerust vervallen, terwijl wanneer de 
ondervinding leert, dat er ten opzichte der Rijkswegen eene leemte zich 
doet gevoelen, de zaak toch niet zoo dringend is, dat men niet op eene 
speciale wet zou kunnen wachten om in die lremte te voorzien. 2°. Dit
zelfde geldt van eene andere niet gehandhaafde wet van 1798 (6 Friluaire 
an VI) [VII]. Loi relative au régime etc. des bacs et bateaux SUl' les fleuves 
etc. § 5. Voorzoover de bij die wet genoemde straf bare feiten voortaan 
niet in het Wetboek van Strafrecht vallen, kan later eene speciale wet 
in het onderwerp voorzien. 

Advies van den Raad van State 

In de lijst van wetten, voorkomende in den aanvang der Memorie 
van Toelichting op art. 14, wordt genoemd de wet van 6 Frimaire, 
an VI, relative au l'égime etc. drs bacs et bateaux SUl' les fleu ves , 
§ 5. Dit moet zijn de wet van 6 Frimaire, an VII. En indien § 5 niet 
eene schrijffout is voor § 7, moet dan § 7 »dispositions pénales" niet 
nevens § 5 genoemd? 
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Al·t. 30. 1 De Raad van State meent op deze wet [6 Frimaire an VII] en 
bepaaldelijk op hare zevende paragraaf: Dispositions pénales (artt. 51-61) 
de aandacht nader te moeten vestigen om aan te toonen, dat door de 
algemeene bepaling van art. 30 van het ontwerp in verband met art. 4, 
zonder afdoende reden een gansch andere toestand geboren zal worden. 

Krachtens art. 4 zullen, als de Raad het goed inziet, vervallen: 
1 0. de artt. 5 3 (om art. 317 Strafwetboek), 5 7 (om art. 184 Straf

wetboek), 58 en 61 geheel; 
2°. uit art. 51 de woorden: et, en outre, être eondamnés pr>UI' elzaque 

eontmvention, en une amende de la valeur de tl'ois joltrnées de travaiZ; 
30. uit art. 52 de woorden: et en outl'e pal' IOl'me de simple poliee enz. 

aan het slot van het artikel; 
4°. uit art. 54 de woorden: amen des et eondamnatzons péeuniaires; 
5°. uit art. 56 de woorden: à une amende qui ne poul'7'a enz. tot aan het 

slot van het artikel, en de woorden: pal' Ze juge de paix du eanton, 
terwijl dan bet woord outre vervangen zou moeten worden dool' à. 

Ten gevolge van art. 30 zouden dan strafbaar worden: 
1°. alle overtrodingen der wet, waartegen tot nu toe geene straf

bepaling heeft bestaan; 
2°. de overtreders van de bApalingen bedoeld in art. 51 met ten 

hoogste 125 boete. terwijl de boete nu slechts zoo veel als het arbeids
loon van driA dagen bedraagt; 

3°. de feiten bedoeld in art. 52 met ten hoogste 125 boete, terwijl 
die nu voor den eersten keer ten hoogste het bedrag van drie dagen 
loon en drie dagen gevangenisstraf is, en bij herhaling eene zwaardere 
straf wordt bedreigd; 

4°. het feit bedoeld in art. 56 met ten hoogste 125 boete, tegen 
nu drie dagen loon voor den eersten keer en daarenboven drie dagen 
gevangenisstraf bij herhaling. 

Is een en ander werkelijk met goede gronden te verdedigen? Is het 
niet veel eenvoudiger, en daarom bij eene gelegenheid als deze veel beter, 
niet meer dan onvermijdelijk is, van den bestaanden toestand af te 

1 Aan dit gedeelte "an 't advies ging vooraf: 
.dril. 29-31. Bij de algemeene beschouwingen over dit wetsontwerp heen de Raad 

van Stute de bezwaren ontwikkeld, die hij hem bestaan tegen het denkbeeld om van deze 
wet gebruik te maken tot aanvulling van eenige leemten in de wetegving, voornamelijk op 
de wijze, waln'op dit hier wordt voorgesteld. 

Uit de &lgemeenheid der bewoordingen: »wordt gestraft hij. die eenig (wettelijk) voor
schrift (der wet) overtreedt", zal wonlen afgeleid dat de bepaling ziet op overtreding. zoo wel 
van de bestaand" als van later uit te vaardigen voorschriften. Dat de wetgever nu reeds 
straf bepale tegen feiten, waartegen hij later eerst een verbod zal uitvaardigen, en die hij 
dus n\1 nog niet eens kent of beoordeelen kan, is zeker zeer onregelmatig. 

De genoemde artikelen zullen, naar ' . Raad oordeel, alleen moeten inhouden, dat de 
straffen thans ((e.teld tegen Len, die de bedoelde voorschriften overtreden, vervangen worden 
door ecne geldboele van ten hoogste .... gulden. 

Zoo gewijzig(l kunnen deze artikelen, ten minste voor zoover zij welten betreffen, naar 
~ 2 worden overgebracht, en is er geen reden dat zij eene eigene paragraaf uitmaken . 

.drt. 29. Zooals het artikel nn luidt, zal het verwarring stichten en is het in sl1;jd met 
de bevoegdheid der Provinciale Staten om zelf tegen Àe overtreders hunner verordeningen 
~traf te bepalen. Hel is toch bekend, dat het gebruik en de veiligheid van de wegen in 
het algemeen tOL nog toe aan de provinciale wetgeving ter regeling en bescherming is overgelaten. 
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wijken: geen f'traf te stellen tegen feiten thans niet strafbaar, en voor 
elk der artt. 51, 52 en 56 eene straf te bepa.len zoo nabij mogelijk 
overeenkomende met die welke thans daarin voorkomen? 

Wanneer Dlen dan daarbij met name noeDlt de artikelen of woorden 
uit artikelen, die worden ingetrokken, en zorgt dat artt. 59 en 60 
niet op de veroordeelingell tot boeten kunnen worden toegepast, dan 
zal de wet van 6 l?rimaire an VII met het Strafwetboek in overeen
stemming zijn gebracht en rechtszekerheid zijn verkregen. 

De omslag is niet te groot als men let op het kleine aantal Fl'ansche 
wetten, krachtens welke na 1 Mei 1884 nog straf zal kunnen worden 
uitgesproken . 

.AI't. 31. De toestand van onze wetgeving omtrent de beplanting langs 
openbare wegen is zoo onzeker, dat inderdaad de plicht des wetgevers 
eischt, dat daarin verandering worde gebracht en de regels, die daarbij 
moeten gelden, in eene nieuwe wet duidelijk worden vastgesteld. De 
Franscbe verordeningen daaromtrent passen bij ons niet. 

Men verkeert zelfs zeer in het onzekere, aan welke bepalingen ver
bindende kracht kan worden toegekend. In het bekende werk van Boo
GAAltD: Wetten, decI'eten enz. op den watel'staat, blz. 108, teekent deze, 
destijds ambtenaar bij de afdeeling Waterstaat, aan: ,. Bij art. 3 van 
het Koninklijk besluit van 10 Februari 1815 en bij art. 5 van dat 
van 20 Januari 1829 is de beplanting del' groote wegen van Staatswege 
verordend." Hierdoor zijn artt. 88 en 91-98 (namelijk van 4et decreet 
van 16 December 1811) vervallen." Deze verklaring van dien schrijver 
is belangrijk, vooral als aanwijzing, hoe bij het bestuur zelf over dit 
punt wordt gedacht. 

Nu wil de Raad niet tegenspreken wat in de Memorie van Toelichting 
tot betoog van de voortdurende rechtsgeldigheid van het decreet is aan
gevoerd; maar hij is van oordeel, dat het onmogelijk is het twistpunt 
over die rechtsgeldigheid thans te behandelen en daarvan hangt toch de 
noodzakelijkheid van art. 31 af. 

Immers noch het besluit van den Souverein en Vorst van 10 Februari 
1815, noch de opvolgende besluiten des Konings houden bepalingen 
in, die door strafbepalingen behoeven verzekerd te worden, Men heeft 
indertijd niet eens noodig geacht ze af te kondigen. De provinciale, 
gemeente- en waterschapsverordeningen hebben den steun van art. 31 
niet noodig. Baar kan zelfs naar onze instellingen zoodanige steun niet 
gegeven worden. Het zijn dus alleen de wettelijke voorschriften van 
den tijd vóór December 1813 (hier alleen voorschriften van Franschen 
oorsprong) op welke het artikel van toepassing kan zijn. 

Het verdient daarom inderdaad overweging, hier niet verder te gaan 
dan het bestendigen van den bestaanden toestand, iets dat in het stelsel 
van het ontwerp gemakkelijk kan geschieden door, met doorhaling van 
art. 31, het Keizerlijk decreet van 16 December 1811 Titel VIII op 
te nemen in art. 14, waardoor de strafrechtelijke bepalingen van dat 
hoofdstuk, indien zij nog van kracht zijn, van kracht blijven. 

Dat de bepaling van de hoegrootheid der straf: un franc pal' piell 
d' w'bre, la tl'iple valeur de l' al'bl'e llétruit, dan, voor zoover zij nog ge
acht zouden moeten worden van kracht te zijn, onveranderd zouden 
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blijven, schijnt geen overwegend bezwaar voor bepalingen, die toch niet 
plegen te worden toegepast. 

Verkieslijker nog zou de Raad van State het acht.en de strafrechtelijke 
bepalingen van het decreet een voudig te doen ver v allen. Leert. de onder
vinding dan dat er ten opzichte der Rijkswegen eene leemte zich doet 
voelen, dan is toch de zaak niet zoo dringend, dat men niet zou 
kunnen wachten op eene speciale WElt om in die leemte te voorzien. 

Ten slotte mag de Raad de opmerking niet achterwege laten, dat 
zooals art. 31 nu luidt, onder de daar bedoelde wettelijke voorschriften 
ook zouden vallen artt. 6 en 7 van de wet van 9 Ventose an XIII 
(28 Februari 1805) l·elative aux plantations des g7·andes l·outes et des c/te
mins vicinaux, welke wet, voor zooveel de chemins vicinaux betreft, niet 
door het decreet van 16 December 1811 is vervangen. Tot nog toe is 
geene strafhepaling tegen overtreding van die artikelen 1I00dig geweest. 
Het oorspronkelij ke doel was zelfs niet die zaken voor den rechter te 
brengen (art. 8). Naar onze instellingen behoort het tot de taak van 
den plaatselijken wetgever in het onderwerp bij die artikelen behandeld 
te voorzien. Toch zou de toepassing van art. 31 van het ontwerp, zoo 
het wet werd, op de overtreding van art. 7 voornoemd niet kunnen 
worden geweigerd. 

Artt. 32, 33. De Raad van State erkent dat de wet van 1815, op 
het vervoer van buskruit enz., verouderd is en door eene nieuwe ver
vangen behoort te worden, waarin tevens ten aanzien van andere licht 
ontvlambare of ontplofbare stoffen voorzichtigheidsmaatregelen worden 
voorgeschreven. Eene voordracht van wet in dien geest is voor eenige 
jaren bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal in behandeling geweest, 
maar niet afgedaan. Wenschelijk ware het zeker, dat de poging om 
eene nieuwe wet op dit onderwerp tot stand te brengen werd hervat. 
Maar die 7.aak behoort niet hier. Zij is en moet blijven vreemd aan 
dit ontwerp. 

Door eene algemeene strafbepaling tegen eene geheele categorie van 
wettelijke voorschriften voor te stellen noodzaakt men de wetgevende 
Kamers al die voorschriften, vooral die welke tot nu toe van geene 
strafbepaling waren voorzien, te onderzoeken om na te gaan of zij 
inderdaad eene straf bepaling eischen of dulden kunnen. De Kamers 
zouden daardoor afdwalen van het doel, dat door dit ontwerp behoort 
te worden beoogd: regeling van het in werking treden van het Wet
boek van Strafrecht. 

Bij deze artikelen gaat de Memorie van Toelichting zelfs zoo ver van 
te verklaren, dat de voorgedragen strafbepaling ook op de overtreding 
van gemeenteverordeningen omtrent het onderwerp toepasselijk zal zijn, 
en dat bij het artikel dus een inbreuk wordt gemaakt op de wettelijke 
bevoegdheid der gemeentebesturen om zelve binnen de bij de wet ge
stelde grenzen de straffen te bepalen, die zij tegen de overtreders van 
hunne verordeningen noodig achten. De wet van 1855 (Staatsblad nO. 68), 
die aan de gemeentebesturen uitdrukkelijk de vrijheid heeft toegekend 
om zekere verordeningen omtrent bet onderwerp, dat thans besproken 
wordt, uit te vaardigen, heeft niet die inbreuk op de bestaande be
voegdheid der gemeentebesturen, heeft geene buitengewone voorziening 
noodig geacht. Ret is niet in te zien, hoe het in werking brengen van 
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een nieuw strafwetboek de noodzakelijkheid kan doen geboren worden 
om het stelsel bij de wet van 1855 getierbiedigd te vAranderen . 

De straffen bij de wet van 1815 bepaald zijn geldboeten van f 100, 
f 500 of f 1000, al of niet met verbeurdverklaring. Het is niet in 
strijd met het Strafwetboek die straf-
fen te handhaven. De wet van 1815 Afzonderlijk Advies van den Staatsraad 

(Staatsblad n~. 7) kan daarom in 
het stelsel van dit ontwerp worden 
opgenomen in art. 14, waardoor 
dan tevens krachtens art. 15 de 
straf van confinement , bij art. 28 
gesteld voor het geval dat de schul
dige de boete niet kan betalen, zal 
vervallen. 

Alleen zal, vermits de wet van 
29 Juni 1854 (Staatsblad nO. 102) 
wordt afgeschaft, eene bepaling noo
dig zijn, dat de straffen van confi
nement, lijfstraf, arbitraire correctie 
en correctie naar exigentie van 
zaken, in de wet van 1815 voor
komende, worden vervangen door 
eene gevangenisstraf van ten hoogste 
18 maanden (vergelijk art. 6 der 
aangehaalde wet van 1854). 

Mr. Heemskerk. 

Omtrent artt. 32 en 33 van het 
wetsontwerp instemmende met het 
advies van den Raad van State, 
veroorlooft de ondergeteekende zich 
de opmerking, dat, indien in art. 
14 melding gemaakt wordt van de 
wetten van 26 Januari 1815 (Staats
blad nO. 7) en van 9 Juli 1855 
(Staatsblad nO. 68), tevens zal moe
ten worden vermeld het Koninklijk 
besluit (arrêté-Ioi) voor de Zuide
lijke Nederlanden van 21 Maart 
1815 (Journal officiel V, nO. 5) 
over hetzelfde onderwerp, hetwelk 
nog in Limburg van kracht is, 
zijnde de wet van 26 Januari 1815 
(Staatsblad nO. 7) in die provincie 
noch afgekondigd noch "ingevoerd. 

Verslag van de Tweede Kamer. a. 

(Onderzoek nll3r aanleidiug van het verhandelde in de afdeeliugen en schriftelijk overleg 
met de Regeering.) 1 

Bij haar onderzoek van dit wetsontwerp naar aanleiding van de ge
dachten wisseling in de afdeelingen en gebruik makende van de vruchten 
del nauwgezette studie door den Raad van State aan dit belangrijk deel 
onzer strafwetgeving gewijd en in zijn advies aan den Koning neergelegd, 
is de Commissie van Rapporteurs al aanstonds gestuit op een bezwaar 
tegen den vorm, waarin de afschaffing of de handhaving (gewijzigd of 
ongewijzigd) van een aantal wetten en deelen van wetten was voorge
steld. Zij achtte dit bezwaar van zooveel gewicht, dat zij het raadzaam 
oordeelde on verwijld een poging te doen om voor de hoofd bepalingen 
van het ontwerp een anderen vorm te verkrijgelI en wendde zich daarom 
allereerst tot de Regeering met de volgende beschouwingen , uitsluitend 
dit punt betreffende. 

De Commissie van Rapporteurs over het wetsvoorstel houdende be-

1 Vel'mita eene bijeenkomst "an de vier leilen, waaruit de Commissie vau Rapporteurs 
thans hestaat, voor het oogen blik niet mogelijk is, moet zij zich voorbeboudeu het slo t 
van hanr verslng, be"attende de uitkomsten van het mondeling overleg met de Regeel'ing 
en de ontwel'pen uer wijzigingen, die zij raadzaam mochten nchten, !ater mede te deelen. 
Zij meende ecbter de uitkomsten van hnar onderzoek en schriftelijk overleg met de Re
geering, het daarop gevolgd gewijzigil wetsontwerp en daarbij gevoegue nota niet langer nnn 
de kennisneming der Kamer te moeten onthoudeu. 
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palingtln regelende het in werking treden van het bij de wet van 3 :Maart 
1881 (Staatsblad nO. 35) vastgestelde Wetboek van Strafrecht en den 
overgang van de oude tot de nieuwe strafwetgeving enz. heeft haar 
onderzoek van dat wetsvoorstel, ook naar aanleiding van het verhandelde 
in de afdeelingen, aangevangen met de eenige door haar gestelde alge
meene vraag, of de rechtszekerheid en rechtseenheid voldoende gewaar
borgd zijn door de afschaffing en de gewijzigde of ongewijzigde hand
having van wetten en wetsbepalingen, krachtens de door de Regeering 
in dat ontwerp voorgestelde formules . Zij acht het in het belang eener 
doeltreffende gedachten wisseling , den uitslag van dat onderzoek al aan
stonds aan de Regeering mede te deelen, omdat het het stelsel en den 
vorm van het wetsontwerp betreft, en het wenschelijk is daaromtrent 
zoo mogelijk tot overeenstemming te komen, voordat worde voort.gegaan 
met het onderzoek der verschillende bepalingen van het ontwerp, waarvan 
vele, wat althans den vorm betreft, van de beslissing omtrent dit hoofd
punt afhankelijk zijn. Overeenstemming omtrent het stelsel en den vorm 
van het ontwerp in het algemeen zou de verdere bohandeling van het 
wetsvoorstel zeer vereenvoudigen. 

De Commissie heeft het genoegen te kunnen bdginnen met de ver
klaring, dat zij zich vereenigt met het stelsel der Regeering: afschaffing 
van alle strafwetten en van alle bepalingen omtrent onderwerpen in de 
acht eerste titels van het eente boek van het Wetboek van Strafrecht 
behandeld en alle strafbepalingen in andere wetten voorkomenrle, voor 
zoo ver zij niet worden gehandhaafd - en daaraan de voorkeur geeft 
boven een ander stelsel, ook door den Raad van State in zijn belangrijk 
advies genoemd: alles wordt gehandhaafd wat niet wordt afgeschaft of 
gewijzigd. Het dool' de Regeering gekozen stelsel heeft het voordeel, dat, 
om tot de wetenschap te komen van hetgeen voortaan in Nederland als 
strafrecht zal gelden, de inzage van het nieu we Wetboek van Strafrech t 
en van de wet regelende de invoering van dat wetboek en den over
gang van de oude tot de nieuwe Htrafwetgeving voldoende is, terwbl 
volgens het andere stelsel steeds alle oudere strafwetten en strafrechte
lijke bepalingen in andere wetten geraadpleegd zouden moeten worden, 
om daarna te onderzoeken of en in hoeverre een en ander in de in
voeringswet is afgeschaft. 

Gaat alzoo de Commissie in dit opzicht een stap verder dan de Raad 
van State, die zich in de keuze tusschen beide stelsels geen partij stelt, 
zij stemt echter met dit hooge Staatscollege in, wanneer het in zijn 
advies verklaart, dat de vraag, of men het voorgestelde doel, afsnijding 
van allen twijfel omtrent hetgeen van kracht zal blijven, volkomen zal 
bereiken, vooral af hangt "van de wijze waarop JUen het gekozen stelsel 
in toepassing brengt, met andere woorden: van de wijze waarop men 
de handhaving of afschaffing uitspreekt." - :. Men kan toch" - aldus 
luidt verder het advies - "handhaven en afschaffen door het aanduiden 
van categori~en van wetten en bepalingen die men handhaven of af
schaffen wil, aan den rechter overlatende in elk bijzonder geval te be
slissen, of deze of gene wet of wettelijke bepaling in de aangeduide 
categorie valt of niet. Maal' men kan ook handhaven en :~fschaffen dool' 
met name aan te wijzen al de wetten of wettelijke bepalingen, die men 
handhaven of afschaffen wi!." Het ontwerp heeft grootendeels de eerste 
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wijze aangenomen, maar de Commissie meent met den Raad van State 
aan de tweede wijze verre de voorkeur te moeten geven. De wetgever 
kan in dat opzicht zelf de zekerheid geven, die volgens de in het ont
werp a.angenomen wijze van de beslissing van den rechter verwacht wordt, 
en wanneer hij daartoe in staat is, behoort hij die taak te vervullen. 
Terwijl hij daarenboven, de in het ontwerp aangtnomen wijze volgende, 
zich niet altijd volkomen bewust kan zijn van hetgeen hij handhaaft, 
bij voorbeeld door, gelijk in art. 12 van het ontwerp geschiedt, van 
een 46tal wetten met al de later daarin gebrachte wijzigingen te hand
haven alle bepalingen omtrent onderwerpen in de acht. eerste titels van 
het eerste boek van het Wetboek van Strafrecht behandeld alsmede alle 
strafbepalingen, voO!' zoovel' zij feiten betreffen waartegen in het lVetboek 
van Strafrecht niet is voorzien, zal hij, wanneer de bepalingen welker 
behoud wordt voorgesteld, uitdrukkelijk wordpn genoemd, in de ge
legenheid zijn met kennis van zaken te beslissen wat hij wil bandhaven 
en wat hij wil laten vervallen. 

De bezwaren waarop de Raad van State ten aanzien van de in bet 
ontwerp gevolgde wijze de aandacht vestigt, zijn naar de meening del' 
Commissie ernstiger dan de Regeering in haar rapport aan den Koning 
wil toegeven. Niet in de beslissing wat met strafweLten, straf bepalingen 
en bepalingen omtrent onderwerpen in de acht eerste titels van het 
eerste boek van het Wetboek van Strafrecht behandeld wordt bedoeld, 
ligt de grootste moeilijkheid. Toch bestaat er rf'eds venchil van gevoelen 
tusEcben de Regeering en den Raad van State over de vraag of de Code 
Rural eene strafwet is of niet. De vraag wordt door bet ontwerp niet 
beslist. [Zie art. 3 dadelijk onder c.] Hetzelfde ver~chil van gevoelen 
be&tond ook omtren t de Zondagswet. Thans is zij opgenomen in art. 12 [10) 
van het ontwerp; maar is zij eene strafwet, zooals aanvankelijk dool' 
de Regeering scbijnt geoordeeld te r.ijn, dan behoort zij niet tehuis onder 
de in dat artikel gebandhaafde bepalingen. [Zie art. 10, nO. R.] Ook ten 
aanzien van de wet van 3 Juni 1859 (Staatsblad nO. 44) omtrent het 
koopen enz. van militaire kleedingstukken deed zich hetzelfde verscbil 
van gevoelen voor. [Zie art. 3, onder c.) Welke zekerheid bestaat er, 
dat de rechter bet gevoelen der Regeering zal omhelzen en niet dat van 
den Raad van State? Het zou daarom de voorkeur verdienen de straf
wetten die men wil afscbaffen, uitdrukkelijk te noemen en daarbij de 
enkele bepalingen, die men wellicht nog van deze wetten zou willen 
bandbaven, uit te zonderen. 

De Commissie brengt gaarne bul de aan de zorg waarmede het wets
ontwerp is behandeld en aan de uitmuntende Memorie van Toelichting; 
maar zij gelooft dat eene recbt&treeksche aanwijzing in de wet zelve 
van hetgeen zal vervallen of blijven gelden, voor de practijk noodig is. 
Niet eene telkens te herhalen raadpleging van de :Memorie van Toelich
ting moet hier den weg wijzen, de wet zelve lOoet spreken. De uitslag 
van de nauwkeurige vergelijking der verschillende artikelen is soms ver
rassend en moet wel eens leiden tot de vraag, of men werkelljk heeft 
bedoeld wat volgens eene juiste interpretatie van het ontwerp wet zal 
zijn. Let men bij v. op de bepaling in art. 3, dat ook de strafwetten 
alleen worden afgescbaft voor zoove1' ziJ" niet in deze wet worden gehand
haafd, dan blijkt het dat zelfs de Code Pénal niet geheel vervalt. Immers 
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krachtens art. 7 [7J van het ontwerp blijven artt. 9, 2de lid en 13, 
4de lid der wet van 18 September 1852 (Staatsblad nO. 178) omtrent 
den waarborg en de belasting der gouden en zilveren werken gehand
haafd en daarmede artt. 141 tot 143 van den Code Pénal, ofschoon 
art. 217 van het nieu we Wetboek van Strafrecht bestemd was om deze 
bepalingen te vervangen. Krachtens art. 12, 27°. wordt art. 39 laatste 
lid der wet van 20 Juni 1870 (Staatsblad nO. 131) tot regeling van 
het veeartsenijkundig Staatstoezicht en de veeartsenijkundige politie ge
handhaafd, maar daarmede ook alweder artt. 142 en 143 van den Code 
Pénal, in verband met art. 5 der wet van 29 Juni 1854 (Staatsblad 
nO. 102) houdende eenige veranderingen in de straffen op misdrijven 
gesteld (die dus ook niet geheel vervalt) en wel als strafbepalingen op 
het namaken en bedriegelijk gebruik maken van de ken- of merkteekenen 
van besmette of verdachte hoeven en erven en besmet of verdacht vee 
volgens artt. 17 en 19 der genoemde wet van 20 Juni 1870. Art. 
219 van het nieuwe Wetboek van Strafrecht voorziet toch tegen deze 
feiten niet [zie art. 12 nO. 1 J. 

Het grootste bezwaar ligt ecbter in de bepaling van artt. 12[10] en 14[I2J 
van het ontwerp, dat de strafbepalingen voorkomende in de aldaar ge
noemde wetten van kracht blijven, VOOI" zoove,' zij feiten betreffen waal'
tegen in het Wetboek van Straji'echt niet is voorzi~n. Men zou alle strafbepa
lingen in die wetten voorkomende moeten nagaan, om te weten of en 
in hoeverre zii volgens het ontwerp naast het Wetboek van Strafrecht 
gehandhaafd blijven en behooren te blijven. ~De eenvoudige vergelijking 
tussehen de speciale wet en bet Wetboek" - zegt de Regeering in de 
Memorie van 'roelichting [hiervoor bI. 71] - ~moet de vraag beslissen, of 
zeker feit voortaan krachtens het Strafwetboek dan wel krachtens de 
hier gehandhaafde speciale wet strafbaar is". Maar juist deze vergelijking 
biedt groote bezwaren aan en kan leiden tot veel verschil van opvatting. 
De qualificatiën in de strafbepalingen der speciale wetten zijn dikwijls 
anders en ruimer gesteld dan die van het Strafwetboek, ook waar men 
bij dA samenstelling van het Strafwetboek, op feiten van denzelfden aard 
het oog had gevestigd en zelfs de bedoeling had de strafbepalingen der 
speciale wetten niet te handhaven" maar door de algemeene bepalingen 
van het Wetboek te vervangen. Volgens de gevestigde jurisprudentie en 
ook volgen's de bedoeling der Regeering (men zie b.v. wat zij in 
de Memorie van Toelichting aanteekent op nO. 17 van art. 12 [zie 
bij art. 17]), zullen tal van feiten die niet strafbaar zullen ~ijn v?lg~ns 
de engere qualificatiën van het Strafwetboek, strafbaar bluven wdlen 
zij in de ruimere qualificatiën van de strafbepalingen der gehandhaafde 
speciale wetten vallen. Moge dit ook thans het geval zijn en blijven, wan
neer men te doen heeft met strafbepalingen in provinciale en gemeente
verordeningen naast bepalingen der algemeene strafwet van gelijke strekking, 
het kan bezwaarlijk geduld worden in de codificatie van het strafrecht zelf. 

Krachtens art. 12 [10] van het ontwerp zullen bij v. naast artikelen van 
bet Strafwetboek gehandhaafd blijven de volgende strafbepalingen in 
bijzondere wetten. 

Art. 3 der wet van 5 Juli 1855 (Staatsblad nO. 51) en art 5 laatste 
lid der wet van 22 Juli 1870 (Staatsblad nO. 13K) op de brievenposterij 
naast art. 222 van het Strafwetboek [zie art. 10 nO. 9]. 
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Art. 6 der wet van 2 Mei 1863 (Staatsblad nO. 50) houdende rege.ling 
van het middelbaar onderwijs naast art. 436 [zie art. 17]. 

Artt. 41 en 43 der wet van 10 April 1869 (Staatsblad no. 65) tot 
vaststelling van bepalingen betrekkelijk het begraven van lijken enz. 
gedeeltelijk naast artt. 148 tot 151, 184 en 190. (Opzet wordt in de 
speciale wet niet altijd uitdrukkelijk vereischt, het Strafwetboek gebruikt 
steeds het woord :. opzettelijk". Art. 41 no. 12 der speciale wet is niet vol
komen gelijkluidend met art. 148 van het Strafwetboek.) [Zie art. 10, no. 23. J 

Art. 2 der wet van 5 Juni 1875 (Staatsblad nO. 113) betrekkelijk 
het nemen van maatregelen tegen overbrenging van den coloradokever 
naast art. 225 [zie art. 10, nO. 33]. 

Art. 9 der wet van 17 Augustus 1878 (,::,laatsblad no. 127) houdende 
regeling van het lager onderwijs naast art. 436 [zie art. 10, nO. 40J. 

Art. 20, 2de lid, en art. 21, 2de lid der wet van 28 Juni 1881 
(Staatsblad no. 97) houdende wettelijke bepalingen tot regeling van den 
kleinhandel in sterken drank enz. naast art. 252, 2de lid (.ziekte" 
naast »zwaar lichamelijk letsel") 
[zie art. 10, no. 44 J. 

Deze voorbeelden, bijna alle aan 
het ad vies van den Raad van State 
ontleend, kunnen een denkbeeld 
geven van de moeilijkheden die de 
practijk zal opleveren. Met hoevele 
andere strafbepalingen zich dezelfde 
bezwaren zullen voordoen, zou alleen 
de ondervinding kunnen leeren. De 
Commissie acht zich niet geroepen 
de strafbepalingen van alle gehand
haafde wetten met dit doel na te 
gaan. Steeds zullen de artt. 184 en 
436 van het Strafwetboek met be
palingen van gelijke strekking, doch 
eenigszins andere redactie moeten 
worden vergeleken. 

Ook de bepalingen omtrent onder
werpen in de acht eerste titels van 
het eerste boek van het Wetboek 
van Strafrecht behandeld blijven in 
de gehandhaafde wetten van kracht, 
voor zoover zij feiten betreffen waar
tegen in dat wetboek niet is voor
zien. Maar wie kan nagaan, welke be
palingen ten aanzien van mededader
schap of medeplichtigheid, toereken
baarheid, verbeurdverklaring van 
voorwerpen of verjaring wellicht hier 
of daar in deze wetten verscholen 
liggen, afwijkende van de voorschrif
ten van het Strafwetboek, die aldus 
zouden worden gehandhaafd? 

V 

Antwoord der Regeering. c. 

De Regeering is zoozeer overtuigd 
van de wenschelijkheid dat het Wet
boek van Strafrecht zoodra mogelijk 
worde ingevoerd, dat zij gaarne 
alles wil aanwenden wa.t daartoe kan 
leiden. Waar dus met behoud van 
het door haar verdedigd beginsel: 
afschaffing van alle strafwetten en 
van alle strafrechtelijke bepalingen 
in andere wetten voorkomende, voor 
zoover zij niet uitdrukkelijk worden ' 
gehandhaafd, slechts verschil van 
zienswijze tusschen haar en de Com
missie van Rapporteurs was over
gebleven over de wijze waarop aan 
dat beginsel in het ontwerp uitvoe
ring is gegeven, daar wil zij zich, 
ter bespoediging der door allen even
zeer gewenschte lIaak, bij het ge
voelen der Commissie nederleggen 
dat de artikelen der speciale wetten 
waarin strafrechtelijke bepalingen 
voorkomen, welke men wil hand
haven, uitdrukkelijk moeten worden 
genoemd, en de strafwetten welke 
lIIen wil afschaffen, met name in 
de wet behooren te worden vermeld. 

In de hierbij overgelegde Nota 
van wijzigingen is, naar men meent 
te mogen vertrouwen, zoo volledig 
mogelijk aan de bedoeling der Com-

6 
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Op grond van deze werkelijk niet 
gering te achttln bezwaren meent 
de Commissie aan de Regeering in 
ernstige overweging te moeten geven, 
naast de vel'melding der strafwetten 
die behoudens de uitdrukkelijk uit 
te zonderen artikelen moeten ver
vallen, even uitdrukkelijk te noemen 
dil strafbepalingen en artikelen ra
kende de onderwerpen in de acht 
eerste titels van het eerste boek van 
het Wetboek van Strafrecht behan
deld, welker handhaving zij noodig 
acht. Op deze wijze zal de Kamer 
met kennis van zaken kunnen be
slissen wat zij wil behouden en wat 
naar hare meening moet vervallen, 
en zal, gelijk de practijk het eischt, 
met een oogopslag kunnen worden 
nagegaan wat in Nederland als straf
recht zal blijven gelden. 

De Regeering, die alle wetten 
heeft doen nagaan met het doel om 
te onderzoeken van welke wetten 
strafrechtelijke bepalingen gewijzigd 
of ongewijzigd van kracht behooren 
te blijven, is natuurlijk ook in staat, 
in de artt. 12 [10] en 14 [12] van het 
ontwerp niet alleen te vermelden de 
48 wetten welker strafrechtelijke 
bepalingen zij gewijzigd of onge
wijzigd wil behouden, VOOI' zoover 
zij feiten betreffen waal' tegen in het 
Wetboek van SL7'afl'echt niet is VOOI'

zien, maar die bepalingen zeI ven 
aan te duiden door de artikelen te 
noemen. 

Eene minderheid van de Com
missie achtte de hierboven ontwik
kelde bezwaren niet overwegend, 
maar wenschte evenals de meerder
heid gaarne de meening der Regee
ring daaromtrent en verdere toe
lichting, voor zoo ver zij die tot 
verduidelijking wenschelijk mocht 
achten, te vernemen. 

De Commissie meent daarom in 
het belang der zaak te handelen met 
deze beschouwingen onverwijld aan 
de Regeering mede te deelen en haar 

missie van Rapporteurs voldaan. In 
artikel 3 vindt men thans sub a, 
b en c de volledige lijst van straf
wetten, welker afschaffing wordt 
voorgesteld, en sub d de vermelding, 
dat alle strafrechtelijke bepalingen 
in andere dan de sub a, b en c ver
melde wetten voorkomende, zijn 
afgeschaft voor zoover zij in het 
ontwerp niet uitdrukkelijk worden 
gehandhaafd. Wat dit laatste punt 
betreft, hebben de artt. 12 [101 en 
14 [12] overeenkomstig den wensch 
van de meerderheid der Commissie 
deze belangrijke wijziging ondergaan, 
dat de al·tikelen der wet, welker straf
rechtelijke bepalingen men wenscht 
te handhaven, uitdrukkelijk worden 
opgenoemd. Zoodanige bepalingen, 
in andere artikelen dier wetten of 
in eenige andere niet in het ont
werp genoemde wet voorkomende, 
zijn dus, voor zooverre zij althans 
weder ni.et bij een ander artikel van 
het ontwerp worden gehandhaafd, 
afgeschaft. Om die reden kon het 
oorspronkelijke 2de lid van artikel 
13 [11] vervallen; geen artikel, waarin 
een in dat lid opgenoemd onder
werp behandeld wordt, is gehand
haafd, of zoo dit een enkele maal 
is geschied, is op de handhaving 
voor dat gedeelte van het artikel 
eene uitzondering gemaakt. De bij
voeging echter in den aanhef van 
artikel 12: 'b voor zoo ver zij feiten 
betreffen waartegen in het Wethoek 
van Strafrecht niet is voorzien", 
moest voorzooveel betreft de onder
werpen in de acht eerste titels van 
het eerste Boek van het Wetboek 
van Strafrecht behandeld, behouden 
blijven, daar het (men vergelijke 
de Memorie van 'foelichting, ad 
art. 13, 2de lid) van den beginne 
af de bedoeling is geweest om de 
artikelen, waarin zoodanige onder
werpen worden behandeld, alleen 
te handhaven voorzoover de gebods
en verbodsbepalingen een er speciale 
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antwoord af te wachten. 
Zij maakt tevens van deze gelegen

heid gebruik om de aanvulling van 
de lijst der te handhaven wetten 
en de vervanging der afgeschafte 
wetten door de vermelding van die 
er voor in de plaats zijn gekomen 
te verzoeken. 

N. v. W. C.: .arl. 3 wordt gelezen: 

wet hunne strafrechtelijke sanctie 
vinden in die wet en niet in het 
Wetboek van Strafrecht. 

V oorzoover echter de bedoelde for
mule in het oorspronkel~k ontwerp 
mede de strafbepalingen (strafbedrei
gingen) om vatte, kon zij bij het 
thans gevolgde stelsel worden gemist. 

»Op het in art. 2 vermelde tijdstip zijn afgeschaft": 
[Volgt snb a, b en c eene reeks met name genoemde wetten.] 

d. de straf bepalingen alsmede alle bepalingen omtrent onderwerpen in de acht eerstc 
'fitels van het eerste boek vlln hel Wetboek van Strafrecht behandeld, welke in andere 
dan de onder a, b en c genoemde wetten voorkomen, voor zoover die wetten VÓÓ1' 1 Jannuri 
1886 zijn in werking getreden en de bedoelde bepalingen niet in deze \\et worden gehandhaafd. 

Disciplinaire" enz. 
Art. 12 wordt gelezen: 
"Blijven van kracht, voor zoo ver zij niet bij een ander artikel vnn deze wet worden 

gehandhaafd, de strafbepalingen, alsmede, voor zoover zij feiten betreffen, wnal·tegen in het 
Wetboek van Strafrecht niet ill voorzien, de bepalingen omtrent onder\\'el'pen in de acbt 
eerste Titels van het eersle boek van dat wetboek behandeld, welke voorkomen in de hier
onder genoemde artikelen van de ,laar bij vermelde wetten": 

[Volgen de artikelen van met name genoemde wetlen.l 

Verslag van de Tweede Kamer. d. 

Art. 12. Alinea 1. Welk nut heeft in den aanhef de bijvoegiug der woorden 
"voor zoover zij niet bij een ander artikel van deze wet worden gehandhaafd"? 
Zij kunnen tot misverstand aanleiding geven. Van de artikelen, die hier
onder volgen, ondergaan enkele wel veranderingen door een volgend 
artikel der wet, maar zij blijven in elk geval van kracht. Blijft de bij
voeging bebouden, dan zouden echter de in dit artikel gehandhaafde 
bepalingen vel'vallen, indien zij nog bij een ander artikel dezer wet 
worden gehandhaafd. Dat kan de bedoeling niet zijn. De Commissie zoude 
daarom in overweging geven den aanhef aldus te lezen: ,. Blijven van kracht 
met inachtneming van de bepalingen dezel' wet." 

,. alsmede voor zoover zij feit.en betreffen, waartegen in het Wetboek 
van Strafrecht niet is voorzien." De bedoeling om deze soort van straf
rechtelijke bepalingen alleen te handhaven bij de toepassing van gehand
haafde strafbepalingen der speciale 
wet waarin zij voorkomen, is door 
deze woorden niet juist en scherp 
uitgedrukt. De Commissie stelt 
daarom voor in plaats daarvan te 
lezen: »en bij de toepassing daarvan". 

Antwoord der Regeering. d. 

Men heeft getracht door eene 
gewijzigde redactie aan de geopperde 
bezwaren te gemoet te komen. 

G. O. Art. 3. Op het in art. 2 vermelde tijdstip zijn afgeschaft: 
[Volgt snb a, b en c eene reeks met name genoemde wetten.] 

d. de strafbepalingen alsmede alle bepalingen omtrent onderwerpen in de acht eerste Titels 
van het eerste Boek van het Wetboek van Strafrecht behandel,l) welke in andere dan de 
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onder a, b en c genoemde wetten vool'komen, voor zoover die wrtten vóór 1 Maart 1886 
zijn in werking getreden en ,1e bedoelde bepalingen niet in deze wet worden gehandhaafd. 

Disciplinaire enz. 
Art. 10. De strafbepalingen, al.mede voorzoover zij feiten betreffen waartegen in het 

Wetboek van Strafrecht niet is voorzien, de bepalingen omtrent onderwerpen in de acht 
eerste Titels van het eerste Boek van dat wetboek behanclelcl in de hiel'onder genoemde 
wetten voorkomen<le, blijven, voorzoover zij niet reeds zijn gehandhnnfJ bij eene andere 
bepaling dezer wet, vun kracht, wat betreft de volgende al·tikelen: 

[Volgen de artikelen van met name genoemde wetten.] 

Verslag van de Tweede Kamer. e. 

AI·t. 10, aanhef. Daar elke toevoeging, die onnoodig of minder juist is, tot 
misverstand aanleiding kan geven, meent de Corumissie op vereenvoudi
ging dezer bepaling te moeten aandringen. 

!Je in dit artikel gehandhaafde bepalingen omtrent onderwerpen in de 
acht eerste titels van het eerste boek van het Wetboek van Strafrecht 
behandeld, kunnen nooit feiten betl-ejfen waar·tegen in het Wetboek van Stmf
recht is voO/·zien. Daarom kan eene uitsluiting daarvan alleen verwarring 
en misverstand doen ontstaan. Komen zij voor in de wet op de Schut
terijen (bijv. artt. 36, 60, 62 en 71), dan komen zij alleen in toe
passing bij overtreding dezer speciale wet. Staat eene bepaling van dezen 
aard in de wet op de maten en gewichten (bijv. art. 33), dan is zij 
alleen toepasselijk bij overtreding dezer wet enz. enz. 

Ook de woorden: ." voor zoover zij niet reeds zijn gehandhaafd bij eene 
andere bepaling dezer wet" zijn niet alleen geheel overbodig, maar daaren
boven onjuist; of blijven de bedoelde artikelen niet van kracht, als zij 
wel reeds bij eene andere bepaling zijn gehandhaafd? 

Al deze voorwaarden zijn nog overgebleven uit den ouden vorm van 
het ontwerp, maar zijn thans misplaatst. De in art. 10 opgenoemde 
artikelen blijven thans eenvoudig van kracht. Hun van kracht blijven 
is van geenerlei voorwaarde meer afhankelijk. Om dit duidelijk te doen 
uitkomen en geen aanleiding te geven tot eenig misverstand, geeft daarom 
de Commissie in overweging eenvoudig te lezen: 

De volgende strafbepalingtm. en bepalingen omtl'ent ondenve7'pen in de acht 
eel'ste titels van het eerste boek van het 
Wetboek van Stmfrecht behandelcl blij
ven, behoudens de in deze wet vel'melcle 
w0'zigingen, van kt·acht. 

Antwoord der Regeering. e. 

Met deze wijziging heeft de Mi
nister zich vel'eenigd. 

N. v. W. e. Ärt. 10. De aanhef wordt gelezen als volgt: 
,.De volgende strafbepalingen en bepalingen omtrent onderwerpen in de eerste ncbt Titels 

van het eerste boek "an het Wetboek van Strafrecht behandeld blijven. behoudens de in 
deze wet vermelde wijzigingen, van kracht." 

Art. 3 der wet, zooals zij is vastgesteld, luidt: 
Op het in art. 2 vermeld tijdstip zijn afgeschaft: 

[Volp:t sub a, b en c de )'eeks met name genoemde welten.] 

cl. de strafbepalingen alsmede alle bepalingen omtrent onderwerpen in 
de acht eerste Titels van het eerste Boek van het Wetboek van Strafrecht 
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behandeld, welke in andere dan de onder a , b en c genoemde wetten voor
komen, voor zoover die wetten vóór 1 Maart 1886 zijn in werking getreden 
en de bedoelde bepalingen niet in deze wet worden gehandhaafd. 

Disciplinaire enz. 
Art. 10 der wet, zooals zij is vastgesteld, luidt: 
De volgende strafbepalingen en bepalingen omtrent onderwerpen in de 

eerste acht Titels van het eerste Boek van het Wetboek van Strafrecht 
behandeld blijven, behoudens de 1n deze wet vermelde wijzigingen, van kracht. 

[ Volgen de artikelen vau met mIme geuoemue wetten.] 

Bij te voegen : 
op bl . 12. (met een nootteeken achter "(Staatsblad no. 178)" 

op regel 2 v. 0.) onder aan de bladzijde, als noot : 
, Deze wet is gewijzigd bij art. 12 der wet van 15 April 1896 (Stb. nO. 70) en 

bij de wet van 28 ~1ei 1901 (81b. nO. 131). 

op bI. 19, bij noot 2: 

Volgens art. 40 dcr Landweerwet vau 24 Juni 1901 (Stb. nO. 160), zal de wet 
op de Scbutterijen van 1827 , met ue latere wijzigingen, vervallen »vijf jaren na deo 
Ilog, wunrop voor de eerste maal illgelijfden bij de militie te luut! ingevolge wettelijk 
voorschrift zijn aangewezen tot het bij de landweer volbrengeu van een verlengden 

militiediensttijd" . 

op bI. 20 (met een nootteeken achter "kerkgenootschappen" 
sub 10°) onder aan de bladzijde, als noot: 

1 Art. 9 voormeld is gewijzigd bij art. 16 de,· wet van 16 April 1896 (Stb. nO. 70). 

Op bI. 22 in noot 1 na "gewijzigd": 
terwijl alle snb 17° aangehaelde urlikelen der wel op de Nalionale militie gewijzigd 

zijn bij de wet van 24 Jnni 1901 (S/b. nO. 159). 

en in noot 2 na "Gezondheidswet": 
van 21 Juni 1901 (Stb. nO. 157). 

Op bI. 26 in noot 2 achter "wet van": 
24 Juni 1901, Staatsblad nO. 161. 

op bI. 27 (met een nootteeken achter "pasmunt" sub 39°) 
onder aan de bladzijde, als noot: 

1 Deze wel is afgeschaft bij de wel van 28 Mei 1901 (S/b . nO . 131). 



WIJ WIL L E M II I, bij de [;ratie Gods, Koning der 
Nederlanden, Pri'll8 van Oranje-Nas.>att, Groot-Herlog vall 
LUtl:embur!/, enz., enz., enz. 

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, sal uut! doen 
te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat volgens nrt. 
475 van het bij de wet van 3 Maart 1 ) ' I (Staat8blad nU. 35) 
vastgestelde 1/ Wetboek van Strafrecht" het in werking treden 
van dat Wetboek bij de wet moet worden geregeld, terwijl 
het tevens noodzakelijk is zoowel om bepalingen vast te stellen 
omtrent den overgang van de oude tot de llÏeuwe strafwetgeving, 
als om overeeustel1lwing te brengen tussehen de bestaande wetten 
en het nieuwe wetboek; 

Zoo is het, dat Wij, dell RMld van State gehoord en wet 
gClllcen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en 
verstaan, gelijk W~i goedvillClen en verstaan hij deze: 

Advies van den Raad van State. 

Tot de behandeling van de artikelen znllende overgaan, meent de 
Rand van State vooraf eene opmerking te moeten maken, die èn het 
intitulé èn den considerans betreft. 

Hij acht het namelijk een vereischte, dat daarin, behalve de invoe
ring (liever, om de woorden van art. 475 te gebruiken: het in wel'king 
t7'eden) van het Wetboek en den overgang van de oude tot de nieuwe 
strafwetgeving, tevens het in overeenstemming brengen van de bestaande 
wetten met het nieu we Wetboek als onderwerp dezer wet worde vermeld. 

Eene andere opmerking den consi
derans betreffende is deze, dat de 
uitdrukking: het Wetboek van Str'af
recht, zonder nadere aanduiding, 
eigenlijk niet anders kan beteekenen 
dan: het thans geldende, en dat het 
daarom beter zal zijn bij de eerste 
vermelding van het nieu we WeLboek 
van Strafrecht in den considerans I 

Rapport aan den Koning. 

Voordat de Raad van State in zijn 
advies tot de behandeling van de 
artikelen overgaat, heeft hij gemeend 
eene opmerking te moeten maken 
betreffende het intitulé en den consi
derans, waarmede de ondergeteeken-
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te voegen de woorden: vastgesteld bid \1 den zich hebben vereenigd en ten 
de wet van 3 Maa7·t 1881 (Staats - gevolge waarvan beide in den aan-
blad nO. 35). gegeven zin zijn gewijzigd. 

[10 het O. R. O. en G. O. luidt de considerans als in de Wet.] 

§ I. 

Atgellleene bejJaiinçen. 

Art. I. 

De wetten van 10 Juni 1840 (Staatsblad nO. 20-26) ZiJD 

ingetrokken. 

O.R.O. Art. 1. De wetten van 10 Juni 1840 (Staatsblad nO. 20-26), 
en art. 4 der wet van 16 Mei 1829 (Staatsblad nO. 33), zijn ingetrokken. 

Memorie van Toelichting. 

Ad. 1. Hoezeer nooit in werking gebracht, is toch het Eerste Boek 
van het St.rafwetboek van 1840 in het Staatsblad afgekondigd. Intrek
king is ahoo noodig. Het in 1847 aangenomen Eerste Boek van een 
Wetboek van Strafrecht werd nooit in het Staatsblad geplaatst. 

Ook art. 4 der wet van 16 Mei 1829 (Staatsblad nO. 33),hoewelnooit 
in werking gekomen, is toch ,. verbindende"; werd thans over dat artikel 
gezwegen, dan zou het op den dag der invoering van het Wetboek tegelijk 
met art. 4 van het tegenwoordige ontwerp in werking treden. Met het 
oog op de moeilijkheden die, op ander gebied, uit het gelijktijdig ,.in 
werking treden" van het ruimere art. 4 der wet houdende algemeene 
bepalingen voor de wetgeving van het Koninkrijk en van het engere 
tweede lid van aN. 1 der wet van 16 Mei 1829 (Staatsblad nO. 33) zijn 
voortgesproten, gebiedt de voorzichtigheid art. 4 der wet van 1829 uit
drukkelijk ter zijde te stellen. 

Dat overigens dit artikel in deze en niet in de volgende paragraaf moest 
geplaatst worden is duidelijk. In § 2 geldt het wetten die reeds in werking 
zijn. Logisch zelfs kan men de wet van 3 Maart 1881 nog niet ,. het 
W utboek van Strafrecht" noemen, zoo lang niet de wetten van 1840 
zijn ingetrokken. 

Nota van Wijzigingen. c. 

In A1'iikel 1 vervallen 1 de woorden: ... en art. 4 der wet van 16 Mei 
1829 (Staatsblad nO. 33)." 

G.O. Art. 1 = Art. I. 

1 [Vau deze wijziging is in de gewissell1e stukken geene toelichting gegeven.] 
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Art. 2. 

Het b~i de wet van 3 Maart 1881 (Staatsblad no. il5 ) vast
gestelde Wetboek van Strafrecht treedt in werking op den lsten 
September L886. 

Advies van den Raad van State. 

Hoezeer ook de Raad van oordeel is, dat de invoering van het 
nieuwe Wetboek niet langer behoort te worden uitgesteld dan noodig 
is, zoo meent hij toch met het oog op het tijdstip, waarop de Arnhemsche 
gevangenis zal gereed komen, dat een later dag dan 1 Mei 1884 zal 
behooren te worden bepaald. 

Daar intusschen eerst bij de openbare beraadslaging over dit ontwerp 
in de Tweede Kamer der Staten-Generaal met eenige zekerheid kan worden 
beoordeeld, welk tijdstip voor het in werking brengen van het Wetboek 
het doelmatigst zal zijn, ziet de Raad er geen bezwaar in, dat de dag 
van 1 Mei 1884 voorloopig in het ontwerp behouden blijve. 

O.R.O. Art. 2. Het bij de wet van 3 Maart 1881 (Staatsblad nO. 35) 
vastgestelde Wetboek van Strafrecht treedt in werking op den lsten 
Januari 1885. 

Memorie van Toelichting. 

AI·t. 2. Van den aanvang af heeft bij den vorigen Minister van Justitie 
de gedachte voorgezeten dat invoering van het Wetboek eerst behoort 
plaats tp grijpen nadat de bouw van de noodige gevangenissen door de 
wet zal verzekerd zijn. En te recht: ware een andere weg gevolgd en 
zonder dat vooraf de locale of financieele bezwaren, die bij de regeling 
van het gevangeniswezen zich kunnen doen gelden, overwonnen zijn, 
het Wetboek ingevoerd (en daardoor de belangstelling weggenomen die 
niet weinigen, wier sympathie voor het Wetboek bepaaldelijk op het 
Tweede Boek berust, naar de invoering doet verlangen) dan ware het 
tl.\ vreezen geweest dat wellicht ten slotte het nieu we gevangenisstelsel 
slechts op het papier bestaan zou. Hoezeer men ook om andere dan prac
tische redenen vurig naar de invoering van het Wetboek moge verlangen, 
dat Wetboek llag geen doel zijn; maar alleen middel Oll tot eene betere 
praktijk niet het minst op 't gebied van 't gevangeniswezen te geraken. 

Met voldoening mag er op gewezen worden dat de zuivere toepassing 
van het nieu we gevangenisstelsel thans voor het vervolg volkomen ver
zekerd is. Bij de toelichting van het wetsontwerp tot aanwijzing der 
strafgestichten , welk ontwerp in Januari 1882 de Kamer bereikte, was ge
voegd eene bijlage waarin werd berekend dat Da de inv.oering van het nieu we 
Strafwetboek een totaal van 2200 cellen in de gewone strafgevangeni~seD 
zou worden vereischt [zie deel IV. bI. 24]. Welnu I dit aantal zal met den 
lsten Januari 1885 bijna aanwezig zijn. De nieuwe gevangenissen te Gronin
gen, Arnhem, Breda, 's Gravenhage , Zutphen en Alkmaar - te zamen meer 
dan 900 cellen bevattende - zullen in het vooljaar van 1885 allen 
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voltooid en in dienst gesteld kunnen zijn. En voegt men hierbij de meer 
dan 1300 cellen die in de thans reeds bestaande gevangenissen worden 
aangetroffen, dan is het duidelijk dat eene behoOl'lijke executie der ge
vangenisstraf later in alle opzichten behoorlijk zal zijn verzekerd. 

H et ontwerp betrekkelijk de strafgestichten is sedert wet geworden; 
en geleidelijk zal kunnen worden ter hand genomen wat nog ter uit
voering dier wet wordt vereischt. Maar het hoofd bezwaar was vroeger 
steeds: van waar het groot aantal cellen? Daaromtrent is thans geen 
twijfel meer mogelijk. 

Nota van Wijzigingen. c. 

In de artikelen 2..... wordt voor l> 1 Januari 1885" gelezen 
»1 Januari 1886". 

Verslag van de Tweede Kamer. d. 

Art. 2. De Commissie wenscht den Minister in overweging te geven, 
ook met het oog op den stand der parlementaire werkzaamheden, die 
waarschtjnlijk de invopring der Strafwet niet op den 1sten Januari 1886 
zullen toelaten, een en anderen datum te bepalen. De Commissie acht 1 
September 1886 een zeel' geschikt tijdstip. Met September toch neemt 
een nieuw zittingjaar del' rechter
lijke colleges een aanvang, terwijl 
de nieuw benoemde rechter-commis
saris zijne functil:ln op dat tijdstip 
begint. Er zal dan VOOI' de rechter
lijke ambtenaren genoegzame tijd tel' 
voorbereiding zijn, terwijl nog zoo
veel mogelijk hangende zaken kunnen 
afgedaan worden. 

Antwoord der Rege.ering. d. 

Vermits ook de Regeering den 
eersten September een zeer geschikt 
tijdstip acl:;t voor de invoering der 
nieu we strafwetgeving, is aan den 
wenk der Commissie gevolg ge-
geven. 

G.O. Art. 2 = Art. 2. 

Eindverslag der Eerste Kamer. 

In eene afdeeling wenschte men wel te vernemen, of de Minister nu 
reeds over voldoende ruimte kan beschikken om in de huizen van be
waring aan het Rijk toebehoorende op te kunnen nemen al de veroor
deelden wegens overtredingen ook hen, die in weerwil van den maat
regl3l om de twee eerste dagen alleen water en brood te verstrekken, 
toch in gebreke blijven de geldboeten te betalen. 

Beraadslagingen in de Eerste Kamer. 
(IS ApriJ 1886.) 

De heel' DU TOUR VAN BELLlNCHAVE, Minister va" Justitie: Dezevl'aagheb ik 
reeds in de Vel'gadel'ing, gisteren gehouden [bij de behandeling del' wet tot vast
stellillg del' beginselen van het gevangeniswezen], toestemmelld beantwoord. 
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§ Il. 

Bepalznr;en, hO(f,dende af8chalflnfJ, handhavinr; of wijzir;i'lw vaN 
wetten die than8 in werlc2'nfJ zijn. 

[Zie de rubriek: Ste18eZ enz. hiervoor bI. 50 en vllg.] 

Art. 3. 

Op het in art. 2 vermelde tijdstip zijn afgeschaft: 
[De reeks met name genoemde wetten volgt hieronder.J 

O.R.O. Art. 3 [lste lid]. Op het in art. 2 vermelde tijdstip zijn af
geschaft, voorzoover zij vóór..... zijn in werking getreden en niet 
in deze wet worden gehandhaafd, alle strafwetten en alle bepalingen 
omtrent onderwerpen in de acht eerste Titels van het eerste Boek van 
het Wetboek van Strafrecht behandeld alsmede de strafbepalingen, welke 
in andere wetten voorkomen. 

Memorie van Toelichting. 

§ 2 . .A,·t. 3. De datum is nog niet aangewezen. Dit zal kunnen geschieden 
bij de openbare behandeling van het ontwerp in de Tweede Kamer; zij 
mag ni&t later genomen worden dali den dag dier behandeling, want 
men kan niet afschaffen wat men nog niet kent, maar ook niet veel 
vroeger want alle wetten waarin strafbepalingen voorkomen en welke 
op dat oogenblik in werking zijn getreden, moeten bij dit ontwerp ter 
sprake komen. 

Zoo b. v. zal de nieuwe wet, regelende het toezicht op het krank
zinnigenwezen , zoo zij dan reeds werkt, bij art. 12 uitdrukkelijk moeten 
gehandhaafd en voorzoover noodig gewijzigd worden, met intrekking van 
het tegenwoordige nummer 6 van dat artikel lzie art. 10, nO. 46]. 

Deze betrekkelijk weinig bete eken ende opmerking werd op den voor
grond gesteld, ten einde thans alle aandacht te kunnen wijden aan datgene 
wat van dit zoo belangrijk artikel den hoofdinhoud uitmaakt. 

[Het vervolg hiervan is opgenomen hiervoor bI. 64.J 

a. het Fransche Wetboek van Strafrecht (Code Pénal) , voor 
zoover het t.hans nog hier te lande van kracht is ; 

ó. het besluit van den Souvereinen Vorst van 24 Januari 
18i4 (Staat8blad n~ . 17) , omtrent den boekhandel en den eigen
dom van letterkundige werken, voor zooverre dit besluit nog 
niet is afgeschaft; 

G. de wetten van: 
6 October 1791, concernant les bien et usages ruraux et 

la police rurale; 1 

1 In het ontwerp, bij den Raa<l van State in behandeling, kwam voor het volgen<le 
art. 7: »Worden niet als strafrechtelijke bepalingen beschouwd: 

1 0. disdplinuire voorschriften [zie Rrt. 3 snb dJ : 
20. bepalingen krachtens welke de strafrechter opruiming van hetgeen in strijd met 
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2 September 1 16 (Staatsblad nO. 51), "tot va tstelling van 
straffen voor hen, die vreemde Mogendheden beleedigen"; 

12 December 1 17 (Staatsblad n°. 33) , "houdende straffen 
tegen degenen, die, niet aan den militairen rechtsdwang onder
worpen, de desertie van het krijgsvolk begunstigen" ; 

eenig w~ttelijk voorschrift is opgericht of ander herstel van zaken in haren vorigen staat, 
kan of moet gelasten; 

30• bepalingen betreffende hetgeen, v66r een vonnis van veroordeeling of bij een vonnis 
van vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging, moet of kan geschieden ten aanzien van 
in beslag genomen voorwerpen of van hunne opbrengst." 

Hieromtrent werd door den Raad van State in zijn advies opgemerkt: 
Art. 7 nO. 2. Evenals de Staatscommissie deed bij de toelichting van art. 6, nO. 2, 

van haar ontwerp, hetwelk, behalve de invoeging van enkele woorden in dit ontwerp, 
met nrt. 7 nO. 2 daarvan overeenstemde. wordt in de toelichtiug op dit nommer gewezen 
op art. 57 al. 3 de~ wet van 21 December 1853 (Staat8lJlad nO. 128) en art. 41, nO. 7, 
al. 2 der wet van 10 April 1869 (Staatsolad nO. 65). De Commissie kon daarop wijzen, 
omdat de stJ'cfrechtelijke bepalingen van beide wetten door haar ontwerp vervielen en het 
dus voor haar noodig kon zijn buiten twijfel te stellen, dat zij in de afschaffing, die zij 
uitsprak, niet die zoo even gemelde wetsbepalingen begreep. Maar voor het aangeboden 
ontwerp bestaat die noodzakelijkheid niet, omdat bet in art. 14 de strafrechtelijke bepalingen, 
in beide wellen voorkomende, handhaaft, en dus de zoo even genoemde bepalingen uit de 
wettcn van 1858 en 1869 van kracht blijven, om het even of men Zf. al dan niet als 
strafrechtelijke bepalingen beschonwt [zie art. 10 , nOS 11 en 23]. 

De toelichting tot dit ontwerp zou op voorheelden moeten wijzen, voorkomende in wetten, 
welker strafrechtelijke bepalingen worden afgeschaft. 

Voor zooveel de wetten betreft na November 1813 uitgevaardigd, zal men ze, zoo de 
Raau zich niet vergist. daarin niet vinden. Maar men treft een voorbeeld Ban in art. 40 
van titel IJ vau den Code Rural, luidende : »Les cultivateurs ou tous autres, qni auront 
dégradé ou détérioré, de quelque manière qne oe soit, des chemins publics, ou usurpé sur 
leur largenr, seront con dam nés à la réparation on à la restitution , et à une amende .. . " 

Van dit artikel zal nu de boelebepaling vervallen. Zal ue bedreigde veroordeeling tot 
herstel of teruggaaf gehandhaafd blijven? 

Ter beantwoording van deze vraag is ongetwijfeld eene stellige bepaling noodig, omdat 
volgens beslissing van den Hoogen Raad, van 22 November 1880 (Weekblad van ket Recht 
nO. 4587) deze herstelling en deze teruggaaf, »ofschoon zij op zich zelve veeleer het 
karakter hebben van eene vergoeding del' veroorzaakte schade, toch in art. 40 moelen 
worden beschouwd als een deel der straf bedreiging , daar volgens dat gebiedende voorschrift, 
dezelfde rechter, die de boete oplegt, te gelijk tot herstel moet veroordeelen, zonder dat 
aan de benadeelde partij eenige macht of bevoegdheid ten aanzien daarvan wordt toegekend." 

Maar het instandhouden van de bcdoelde bepaling zal tot moeilijkheden leiden. Men 
vergelijke met art. 40 voormeld art. 850 Wetboek van Strafrecht, waarbij straf gesteld 
wordt tegen hem, die opzettelijk en wederrechtelijk eenig goed, dat aan een ander toebe
hoort, vernielt, bescbadigt, onbruikbaar maakt of wegmaakt. De woorden van beide wets
bepalingen zijn niet van volkomen gelijke strekking. Een feit kan vallen onder beide 
bepalingen, maar het kan ook vallen onder het bereik van art. 40 voornoemd, zonder 
gebracht te kunnen worden onder art. 350. In beide gevallen doen zich bezwaren op. 

Valt het feit niet onder art. 350 Wetboek van Strafrecht, dan is het na den dag in 
arl. 2 van het ontwerp bepaald niet strafbaar. Maar hoe zal men dan van den 8trajreckter 
de veroordeeling tot herstel of teruggaaf kunnen verkrijgeu 1 Zal daartoe een strafproces 
moeten worden ingesteld, ofschoon geene straf te eischen is? Zullen voor dergelijke 
uieuwe soort "an processen de vormen van het Wetboek van Strafvordering moeten worden 
gevolgd? 

Valt het feit wèl onder het bereik van art. 350 evenals onder dat van art. 40, dan 
rijst de vI'aag; zal dan de strafrechtel' bij hetzelfde vonnis krachtens art. 350 Wetboek 
van Strafrecht straf opleggen en krachtens art. 40 van den Code Rural tot herstel of 
teruggaaf veroordeel en moeten? Is dat te verdedigen? 

En 7.al, dit geldt voor beide gevallen, de beschadigde bevoegu zijn zelf het veroordeelend 
vonnis te zijnen bate ten uitvoer te doen leggeu? Het is niet te begrijpen. hoe dit in ziju 
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20 November 1 18 (Staat8blad nO. 39), "houdende strafbc
palingen om den slavenhandel te beteugelen"; 

23 December 1824 \Staatsblad nO. 75) , "houdende daarstel
ling van nadere maatregelen tot wering en uitl'oeijing van den 
slavenhandel" ; 

16 Mei 1829 (Staatsblad no. 34) , "houdende aanvulling van 
eenige gapingen in het Wetboek van Strafrecht" ; 

19 Mei 1829 (Staatsblad no. 35), "strekkende om de ver
menging van vergiftige of andere schadelijke zelfstandigheden 
in eet- en drinkwaren te beteugelen"; 

1 Juni 1 30 (Staatsblad no. 15), "tot beteugeling van hoon 
en laster en andere vergrijpen tegen het openbaar gezag en de 
algemeene rust"; 

24 April 1836 (Staatsblad no. 13) , "betrekkelijk de mIS
daden van valscbe munt en muntschennis" ;' 

10 Mei 1 37 (Staatsblad no. 21) , "houdende tijdelijke aan
vulling der bepalingen omtrent de enkele en bedriegelijk"e 
bankbreuk" ; 

3 Mei 1851 \Staat8blad no. 44) , "regelende de verjaring der 
straffen, uitgesproken wegens de misdrijven, vermeld in de wetten 
van 16 Mei 1 29 (Staatsblad no. 34) en 1 Juni 1 "30 (Staat8-
blad no. 15)"; 

2 Juni 1851 (Staatsblad no. 68), "tot invoering van het 
stelsel van eenzame opsluiting ten aanzien van enkele op te 
leggen straffen"; 

3 Maart 1852 (Staatsblad no. 20) , "regelende de gevolgen 

werk zal gaan, ten minste als het vonnis niet tevens inhoudt machtiging op den bescha
digde om het herstel voor rekening vau deu veroordeelde zelf te bewerkstelligen. Het valt 
echter te betwijfeleu, of de strafrechter zich zonder uitdrukkelijke wetsbepaling bevoegd 
zal achten die machtiging in zijn veroordeelend vonnis op te nemeo. 

De herstelling van deo beschadigden weg, de ontruiming van het ten onrechte inge
nomen gedeelte van den weg kan, voor zoo ver het niet door de uitvoereude macht op 
eigen gezag kan geschieden, alleen bij burgerlijke rechtsvordering worden verkregen. 

Oordeelt men het wenschelijk , dat de strafrechter die bij zijn veroordeelend \'onois zal 
gelasten, dan drage men hem dit, bij het Wetboek van Strafvordedng bijv., uitdrukkelijk 
op eo regele de wijze, waarop de uitvoering van dien last zal moeten geschieden, met de 
gevolgen daaruit voortvloeiende. Maar dan .Joe meu dit voor alle gevallen, waarin het kan 
te pas komen, en men behoude niet een enkel voorschrift of liever gedeelte van een voor
schrift uit de oterblijfseleo \'Rn den Code Rural, die ook hier weder tot niets dienstig zijn 
dan om wanorde te stichten. 

[Zie de tweede wet op de L','st, hiel'voor bI. 71 J. 
Art. 7, nO. 3. Het eerste gedeelte von het bij art. 7, nO. 2, Bange voerde geldt ook hier. 

De wet van 20 Juli 1870 (Staatsblad nO. 131), in de Memorie van Toelichting bij dit 
nO. vermeld, behoort oode)' die, welker strafrechtelijke bepalin~en bij art. 14 van het 
ont\\'el'p worden gehandhaafd. Ten aanzien van die wet is er dus zelfs geen schijn van 
reden om nO. 3 van art. 7 noodii te achten [zie artt. 10, nO. 26 en 12, nO. IJ. 
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van door den militairen strafrechter uitgesproken veroordeelingen 
hij later gepleegde misdaad of wanbedrijf"; 

29 Juni 185Lt (Staatsblad no. 102), "houdende eemge ver
anderingen in de straffen op mi drijven gesteld'·; 

N.v.W.o. en G.O. = in de Wet. 

3 .I uni 1859 (Staatsblad no. 44), "houdende wijziging en aan
vulling der wet van 12 December 1 17 (Staat8blad no. 33), 
met opzigt tot het koopen, in pand of bewaring nemen, of 
ontvangen van militaire kleedingstukken enz."; 

[Zie Adv. v. u. RaRu v. Slate en Rapport biel"Voren blz. 54 en 63, Ve'·dlag bI. 79.J 

Antwoord der Regeering. o. 

Art. 3. De wijziging van dit artikel behoeft naar het oordeel der 
Regeering geene verdere toelichting. 

Alleen worde hier herinnerd, hetgeen ook reeds elders werd gezegd, 
dat de eenige bepaling der wet van 3 Juni 1859 (Staatsblad nO. 44) 
welke men wenschte te behouden, thans voorkomt in het ontwerp van wet 
tot wijziging van het Wetboek van Stt·afv. (art. 253, no. 4, nieuw [253, 5°]). 

N.v.W.o. en G.O. = in de Wet. 

25 December 1860 (Staatsblad n°. 102), "houdende aanvul
ling van art. 10 der wet van 29 Juni 1 54 (Staatsbladn". 102), 
omtrent strafbare poging tot misdaad"; 

22 April 1 64 (Staatsblad n". 29), "houdende bepalingen 
voor het geval van wan betaling van boeten in strafzaken"; 

17 September 1 70 (Staatsblad n°. 162), "tot afschaffing der 
doodstraf". De artt. 2 en 7 dezer wet blijven van kracht; 

24 Juli 1871 (Staatsblad n°. 4), tot wijziging van art. 7 der 
wet van 29 Juni 1 54 (Staatsblad n°. 102), "houdende eenige 
veranderingen in de straffen op misdrijven gesteld"; 

12 April 1872 (Staatsblad no. 23), "houdende bedreiging van 
straf tegen de vernieling en de onbruikbaarmaking van schepen 
en andere vaartuigen door andere dan de in de artt. 434 en 435 
van het Wetboek van Strafrecht genoemde middelen"; 

12 April 1 72 (Staat -blad n°. 24), "tot vervanging van de 
artt. 414, 415 en 416 van het Wethoek van trafrecht door 
andere bepalingen"; 

31 December 1 75 (Staatsblad n°. 255), "tot toepasselijk
verklaring van art. 55 van het Wetboek van Strafrecht, voor 
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zooveel de aansprakelijkheid voor de gerechtskosten hetrcft op 
hen, clie wegens ééne en dezelfde overtreding veroordeeld worden"; 

N.v.W.c. en G.O. = in de Wet. 

In N.v.W.c. en G.O. volgde thans: »en 
15 November 1876 (Staatsblad no. 195), ~tot aanvulling van de 

artt. 388, 389 en 414 van het Burgerlijk Wetboekj" 

Verslag van de Tweede Kamer. e. 

Art. 3. Het was de aandacht der Commissie ontgaan dat ook de 
wet van 15 November 1876 (Staatsblad no, 195) hier genoemd wordt. 
Zij behoort niet genoemd te worden, daar zij geene strafwet is. De 
eenige strafbepaling die in deze wet 
voorkomt, wordt, krachtens den re- Antwoord der Regeering. e. 
gel sub d van dit artikel gesteld 
[zie hieronder], vervangen door art. De Minister heeft zich met het 
445 Wetboek van Strafrecht. gevoelen der Commissie vereenigd. 

N.v.W.e. Art. 3. Sub c in fine vervalt de zinsnede luidende: 15 
Novembel' 1876 (Staatsblad nO. 195), ~tot aanvulling van de aI·tt. 388, 
389 en 414 van het BUI'Um'liJ'k Wetboek" benevens het woord :> en" aan 
het slot der daaraan voorafgaande zinsnede. 

d. de strafbepalillgen alsmede alle bep~dillgel1 omtrent Ollder
werpen in de acht eerste 'ritels van het eerste Hoek VHn het 
Wetboek van Strafrecht behandeld, welke in andere dan de 
ouder a, IJ en c genoemde wetten voorkomen, voor zoover die 
wetten vóór 1 Maart l 'SG zijn in werking getreden en de be
doelde bepalingen niet in deze wet worden gehandhaafd. 

In N.v.W.c. werd in plaats van:> 1 Maart 1886" gelezen:> 1 Januari 1886". 

Antwoord der Regeering. d. 

In het eerste lid van dit nummer is thans al!! datum 1 Maart. 1886 
genomen omdat over strafbepalingen gemaakt na het tot stand komen 
van deze wet en voor de invoering van het Strafwetboek, thans nog 
niet te beslissen valt. 

G.O. = in de Wet. 

Disciplinaire voorschriften worden niet als bepalingen be
schouwd, onder letter d bedoeld. 

O. R.O. Art. 3 [2de lidl. Disciplinaire voorschriften worden niet als 
bepal ingen beschou wd, in het eerste lid bedoeld. 
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Memorie van Toelichting. 

Disciplinail·e voorschl·ijten. Als disciplinaire voorschriften zijn onder 
anderen aan te merken die vervat in: 

a. artt. 11-14 rechterlijke organisatie (zooals die door de wetten van 
4 Juli 1874, 9 November 1875 en 9 April 1877 gewijzigd zijn); 

b. de artt. 11, 12 en 28 van het reglement van orde en discipline 
voor de advocaten en procureurs j 

c. art. 14 van het reglement op de organisatie en den dienst der 
deurwaarders j 

d. art. 50 der wet op het notarisambt j 
e. de nrtt. 7-10 der wet op de tucht op de koopvaardijschepen en 

de wet van 14 November 1879 (Staatsblad no. 189) j 
f. het algemeen reglement op den loodsdienst (Staatsblad 2R Januari 

1879, nO. 25) voor zoo veel betreft het loodspersoneel j 
g. artt. 71 en 72 wetboek van koophandel j 

h. artt. 96, 271 en 845 wet.boek van burgerlijke rechtsvordering. 
De disciplinaire voorschriften in de wetten en reglementen betreffende 

het ge van gen is we zen zijn, als uitvloeisel van een vervallen straf
stelsel , stilzwijgend vervallen. De wet van 19 Augustus 1859 (Staatsblad 
nO. 33), betrekkelijk de tuchtiging van niet-veroordeelden in Ommerschans 
en Veen huizen vervalt mede, zoodra geene niet· veroordeelden in straf
gestichten meer zijn opgenomen. 

In de N.v.W.o. werd dit 2de lid van d gelezen: 
Disciplinaire voorschriften of bepalingen die aan openbare ambtenaren 

de bevoegdheid verleenen om zonder vorm van proces en buiten rech
terlijk vonnis eene straf op te leggen, worden niet als bepalingen be
schouwd, in het eerste lid bedoeld. 

Antwoord der Regeering. c. 

De aanvulling die het tweede lid heeft ondergaan, scheen noodzake
lijk omdat soms twijfel kan rijzen of sommige strafbepalingen in speciale 
wetten voorkomende wel als disciplinaire voorschriften kunnen worden 
beschouwd. Zie onder andere art. 141 der militiewet. 

Verslag der Tweede Kamer. d. 

Art. 3. Sub d. Al. 2. De bijvoeging achter de woorden: "disciplinaire 
voorschriften" van de woorden: '1> of bepalingen die aan openbare ambtenal·en 
de bevoegdheid verleenen om zondel· vor·m van proces en buiten l'echlm'lijk vonnis 
eene straf op te leggen" acht de C(lmmissie niet gewenscht en zelfs na
deelig voor het juiste begrip der zaak, wanneer zij althans moeten gelden 
als eene nadere omschrijving van disciplinaire voorschriften. Uit deze 
bijvoeging toch zoude zijn op te maken, dat het eigenaardige eener 
disciplinaire straf hierin bestaat, dat zij geen proces of vonnis eischt j 
maar dit is niet het geval. Men zie bijv. art. 72 van het Wetboek van 
Koophandel, krachtens hetwelk de makelaar, door den staat van faillisse
ment in zijne bediening geschorst, daarvan door den rechter vervallen 
verklaard kan worden; - eene disciplinaire straf, doch die niet kan 
worden opgelegd zonder vorm van proces en buiten rechterlijk vonnis. 
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Of zijn de bedoelde woordAn te bescbouwen als omvattende nog eene 
andere soort van strafbepalingen naast de disciplinaire? De Regeering 
schijnt dit te bedoelen, daar zij in de toelichting de aanvulling verdedigt 
met de opmerking, dat twijfel kan rijzen, of sommige strafbepalingen 
in speciale wetten voorkomende wel 
als disciplinaire voorschriften zijn 
te beschouwen, en daarbij wijst op 
art. 141 der militiewet. Men zoude 
dan beter lezen: "of bepalingen die 
aan openbare ambtenaren de bevoegd
heid verleenen om disciplinair te be
straffen". De Commissie meent ech
ter, dat de woorden "disciplinaire 
voorschriften" naar de algemeene 
opvatting ruim genoeg zijn en eene 
bijvoeging of nadere omschrijving 
slechts tot verwarring zoude leiden. 

Aan het slot der alinea staat ,.in 
het m\qte lid bedoeld", dit moet zijn 
:0 onder letter d bedoeld". 

Antwoord der Regeering. d. 

Art. 3. Sub. d Al. 2. De onder-
geteekenden vereenigen zich met de 
weglating van de woorden, die de 
Commissie van Rapporteurs wil doen 
vervallen achter:t disciplinaire voor
schriften" gevoegd, maar het gevolg 
daarvan zal zijn, dat in art. 12 (nu 
G.O. 10) nO. 17 (nu 16) art. 141 
van de militiewet moet worden op
genomen. Dit artikel toch bevat geen 
disciplinair voorschrift, maar eene 
speciale s/mf, zooals ten overvloede 
uit de artt. 142 en 143 derzelfde 
wet blijkt [zie art. 10 , nO. 17J. 

G.O. Ad. 3, d, 2de lid = in de Wet. 

Art. 4. 

Op het in art. 2 vermelde tijdstip zlJn mede afgeschaft: 

1°. het avis du Conseil d'Etat van 2~8 :ctOb~" 1 OG SUl' la 
ovem el' 

compétence en matièl'e de délits commis à, hord des vaisseaux 
neutres dans les ports et rades de France; 

20 • de wet van 29 Juni 1 54 (Staatsblad no. 103), houdende 
"uitbreiding van de regtslllagt der kantonregters in strafzaken", 

O.R.O. Art. 4 = Art. 4. 

Memorie van Toelichting. 

A,-t. 4, 1°. V gl. de toelichting der artikelen 3-7 van het Strafwet
boek. Wil onze justitie, comi/ate g~ntium, dikwerf misdrijven in onze 
territoriale wateren aan boord van vreemde koopvaardijschepen gepleegd, 
on vervolgd laten, zij worde daartoe echter niet door de wet gebonden, 
opdat de Regeering vrijheid behoude eene gepaste reciprociteit te verkrijgen. 

Art. 4, 20. Werd deze wet behouden, dan zou zij eene algeheele 
omwerking behoeven. Men heeft het verkieselijker geoordeeld haar, door 
de noodige voorziening in de wet tot wijziging der wet op de rechter-
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1 ijk., organisatie en in die tot wijziging van het wetboek van strafvor
dering, overbodig te maken. 

G.O. Art. 4 - Art. 4. 

Art. 5. 

De bepalingen krachtens welke de Regeering vreemdelingen, 
wegens bedelarij of landlooPel'ij veroordeeld, over de grenzen 
doet leiden, blijven van kracht. 

O.R.O. Art. 5. De Regeering blijft bevoegd vreemdelingen, wegens 
bedelarij of landlooperij veroordeeld, over de gt'enzen te doen leiden. 

Memorie van Toelichting. 

A,·t. 5. Deze bepaling, tot dusver voorkomende in art. 19 der wet 
van 29 Juni 1854 (Staatsblad 11°. l02) [in art. 3 genoemd onder de 
afgeschafte wetten] zou, werd zij niet gehandhaafd, vervallen. Voor 
zooveel betreft hen die krachtens art. 197 Strafwetboek veroordeeld 
worden, blijft de bevoegdheid steunen op de vreemdelingen wet, die, geene 
strafwet zijnde, niet vervalt. 

Verslag van de Tweede Kamer. d. 

Het schijnt meel' overeenkomstig de gebruikelijke wetstermen in plaats 
van de woorden: ,. De Regeering blijft bevoegd" enz., het artikel aldus 
te lezen: 

Antwoord der Regeering. d. 
De bepalingen kI'aclitens welke de 

Regeering vreemdelingen, wegens bede
larij of landlooperii vel'oordeeld, ovel' 
de grenzen doet leiden, bl-iiven van 
kI'acM" . 

De door de Commissie voorge
stelde redactie is in het gewijzigd 
ontwerp van wet gevolgd. 

G. O. Art. 5 = Art. 5. 

Art. 6. 

Blijven van kracht de bepalingen omtrent onderwerpen in 
de acht eerste 'llitels van het eerste Boek van het Wetboek van 
Strafrecht behandeld alsmede de strafbepalingen, welke voor
kOlllen in verdragen met buitenlandsche Mogendheden. 

Feiten, bij deze verdragen strafbaar gesteld, worden, voor 
zoover deze strafbaarstelling niet geschiedt door toepasselijk
verklaring van het nationale recht, beschouwd als overtredingen. 

O.R.O. Art. 6 = Art. 6. 
v 7 
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Memorie van Toelichting. 

Art. 6. De internationale trouw gebiedt dat deze bepalingen, geheel 
onveranderd, gehandhaafd blijven. 

Het woord ~ verdragen" wordt hier in denzelfden ruimen zin gebezigd 
waarin het in art. 57 der Grondwet voorkomt. Niet alleen ~tractaten" 
in den engerelI zin, maar ook de bij tractaat vastgestelde internationale 
reglementen komen hier in aanmerking. Zie de reglementen tusschen 
Nederland en Belgi!! vastgesteld (Staatsblad 1843, nl), 45), betreffende 
de scheepvaart op de Schelde, artt. 22, 29; betreffende bet loodswezen, 
artt. 23, 60; de visscherij, artt. 19,21; de vaart op dil binnenwateren 
tusschen Schelde en Rijn, artt. 27 , 32, 33, 35; betreffende de scheep
vaart op de Maas, art. 45; betreffende de scheepvaart op het Kanaal 
van Terneuzen, artt. 11, 41. 

Zie ook art. 32 van het Rijntractaat (Stbl. 1869, na. 37) , in verband met 
de door de Oeverstaten vastgestelde reglementen (1869, Stbl. nO. 106, 107). 

Tweede lid. 1>VOOTZoove1'" enz. Deze reserve is volstrekt noodzakelijk. 
Dikwerf verbinden zich de Staten eenvoudig om ieder hun eigen recht 
op het feit toe te passen en toch kan het feit dan som wijlen gezegd 
worden ,.bij dat verdrag strafbaar te zijn gesteld." Men denke bijv. aan 
den nadTu7c; zonder tractaat is hier te lande het nadrukken van een 
in 't buitenland uitgegeven werk niet straf baar. 

G.O. Art. 6 = Art. 6. 

Art. 7. 

[lste lid.] Blijven van kracht de bepalingen omtrent onder
werpen in de acht eerste Titels van het eerste Boek van het 
Wetboek van Strafrecht behandeld alsmede de strafbepalingen, 
welke voorkomen in wetten rakende zaken van Rijksbelastin
gen, met nitzondering van het tweede lid van art. 9, het vierde 
lid van art. 13 en art. 27 der wet van 1 September 1 52 
(Staatsblad n". 178) 1 "omtrent den waarborg en de belasting 
der gouden en zilveren werken." 

Advies van den Raad van State. 

Volgens de Memorie van Toelichting gaat het ontwerp uit van het 
beginsel, dat het geheele fiscale strafrecht gehandhaafd blijft. De Regeering 
beweert geenszins, dat ons fiscaal repressierecht volmaakt is, maar heeft 
na rijp beraad begrepen, dat de in voering van het Strafwetboek niet het 
geschikte oogenblik is om in het fiscaal recht verandering te brengen. 

De Raad van State kan zich met dit beginsel volkomen vereenigen 
en heeft ook tegen hetgeen in het art. wordt voorgesteld geen bezwaar. 

1 [Gewij~igd bij de wetten van 15 April 1896 (Slb. no. 70), nrt. 12, en van 28 Mei 1901 
(Slb. no. 131).J 
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O.R.O. Art. 7 [lste lid]. Blijven van kracht de bepalingen omtrent 
onderwerpen in de acht eerste Titels van het eerste Boek van het Wetboek 
van Strafrecht behandeld alsmede de strafbepalingen, welke voorkomen 
in wetten rakende zaken van Rijksbelastingen. 

Memorie van Toelichting. 

Art. 7. Dat de hiel' gebezigde uitdrukking zoo ruim mogelijk is en 
dat zij niet alleen de eigenlijke strafbedl'eiging maal' ook de bepalingen 
omtrent poging, recidieve, vHrjaring, transactie enz. omvat, werd 
reeds bij de toelichting van art. 3 opgemerkt, maal' worde hier te 
allen overvloede herinnerd. Alzoo wordt het geheele fiscale strafrecht 
hiel' gehandhaafd en treedt het jus commune slechts aanvullend op voor
zoo ver het fiscale strafrecht het stilzwijgen bewaart. 

Het jus singulal'e blijft in allen deele van kracht en beroep op het 
jus commune in strijd met het fiscale recht door den regel lex generalis 
non del'ogat legi speciali afgeweerd. Terwijl de enkele, meer schijnbare 
dan wezenlijke uitzonderingen, die in dit artikel op dit stelsel van be
houd worden voorgesteld ieder afzonderlijk zullen worden toegelicht, 
worde tot rechtvaardiging van het stelsel zelf opgemerkt, dat de Re
geering, hoewel geenszins de volmaaktheid van ons fiscaalrepressierecht 
bewerende, evenwel na rijp beraad begrepen heeft, dat de invoering 
van het strafwetboek niet het geschikte oogenblik is om in het fiscaal 
recht verandering te maken. Alzoo heeft zij het zelfs noodig geacht de thans 
in de fiscale wetten voorkomende foxa en minima onveranderd te handhaven. 

Met opzet wordt voorts in dit artikel van ,. bepalingen ..... voor
komen in wetten rakende zaken van rijksbelastingen" en '/liet van be
lastingwetten gesproken. Ook in andere dan belastingwetten komen soms 
fiscale strafbepalingen voor. Zie bijv. art. 27 der wet van 9 Juli 1842 
(Staatsblad nO. 20). In art. 8 der wet van 30 December 1865 (Staats
blad nO. 173) daarentegen heeft men niet met eene fiscale bepaling te 
doen j het geldt hier de belooning aan een beambte, al wordt dan ook 
op de daar bedreigde boete de fiscale rechtspleging van toepassing ver
klaard. Alzoo werd het noodig geacht zoowel de straf als de rechts
pleging uitdrukkelijk te handhaven (zie art. 12 nO. 15 [10, nO. 15] en 
art. 13 [11] 1 ste lid, 2de gedeelte van dit ontwerp). 

Rakende zaken van Rijksbelastingen. Alzoo worden hier ook gehand
haafd de strafbepalingen voorkomende in het vijfde lid van art. 17 der 
wet van 22 Mei 1845 (Staatsblad nO. 22) en alle strafbepalingen voor
komende in de wet op den waarborg der gouden en zilveren werken, 
van 18 September 1852 (Staatsblad nO. 178). Ook als het geldt een 
straf niet tegen den belastingschuldige bedreigd (zie bijv. art. 26 der 
wet van 1852). 

Met het aan dit artikel ten grondslag liggende beginsel om het fiscale 
strafrecht zooveel doenlijk te handhaven, zou het voorts in st.rijd zijn 
de in andere artikelen voorkomende beperking: 'b voorzoover zij feiten 
betreffen, waartegen in het Wetboek van Strafrecht niet is voorzien" 
ook hier toe te laten. Het gevolg daarvan toch zou zijn dat feiten, die 
thans op vordering van den fiscus worden vervolgd en waartegen eene 
andere straf is bedreigd dan bij het Wetboek van Strafrecht voortaan 
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onder het gemeene recht zouden vallen (vergelijk bijv. de artt. 184 en 
199 van dat Wetboek met de artt. 324 en 155 van de algemeene wet 
van 26 Augustus 1822 (Staatsblad nO. 38) en art. 2 der wet van 4 
April 1870 (Staatsblad nO. 61) in verband met art. 76 van het Konink
lijk besluit van 26 Maart 1872 (Staatsblad nO. 19). 

[Zie Verslag hiervoor bI. 80 bovenaan.] 

Nota van wijzigingen. c. 

Aan de eerste alinea van art. 7 wordt toegevoegd: »met uitzondering 
van het tweede lid van art. 9 en het vierde lid van art. 13 der wet 
van 18 September 1852 (Staatsblad nO. 178), omtrent den waarborg en 
de belasting van de gouden en zilveren werken." 

Verslag der Tweede Kamer. d. 

Art. 7. Hoe ongaarne ook, meent 
de Commissie in de handhaving van 
het zoogenaamde fiscale strafrecht te 
moeten berusten, ten einde de in
voering van het Wetboek van Straf
recht niet te lang te verschuiven. 
Latere wijziging wordt daardoor niet 
uitgesloten. 

Echter is de Commissie van oor
deel dat dit zoogenaamde fiscale 
strafrecht althans meer in overeen
stemming kan en' moet gebracht 
worderl met de beginselen van het 
Wetboek van Strafrecht, dan door 
de Regeering wordt voorgesteld. 

Antwoord der Regeering. d. 

Terwijl de Commissie aanvangt 
met de verklaring, in de handhaving 
van het fiscale strafrecht te moeten 
beru5teIl, meent zij - en zij geeft 
dit vervolgens bepaaldelijk in over
weging - dat de regeling van dit 
onderwerp, en wel ten aanzien van 
zeer belangrijke beginselen, meer in 
overeenstemming moet worden ge
bracht met het Wetboek van Straf
recht. 

Bij deze tegenstrijdigheid valt het 
in het oog hoe uiterst sober de op
merkingen der Commissie zijn toe
gelicht. Tot opgave der gronden 
voor hare zienswijze waar die van 
het regeeringsvoorstel afwijkt, be

stond te meer reden, daar de argumenten voor dat voorstel in de Me
morie van Toelichting van het eerste ontwerp [0. R.O.] op dit artikel 
uitvoerig zijn medegedeeld, terwijl in bet eerste Verslag der Commissie 
van het fiscale strafrecht bijna niet is gerept. Eerst thans verklaart zij 
zich met het beboud van dat recht op verschillende punten niet te kunnen 
vereenigen. Toch is bet handhaven van den status quo op de meeste 
dier punten geheel in overeenstemming met de grondgedachte, waarvan 
bij de vaststelling van het Wetboek van Strafrecht is uitgegaan. namelijk 
om het jus singulare in belastingzaken naast het jus commune te handhaven 
en dus daarin, bij de herziening van dit laatste, geen noodeloozen greep 
te doen. De wetgever heeft ten deze het fiscale strafrecht op ééne lijn 
met het m~litaire willen stellen en dáárom geen enkele straf bepaling 
nopens eigenlijke belastingdelicten in het nieuwe Wetboek opgenomen. 
Geheel in overeenstemming hiermede is in de Memorie van Toelichting 
tot dat Wetboek [Dl. 1. bI. 43], na adstructie van de handhaving van 
he~ militaire strafrecht, gezegd: ,. de bijzondere aard der fiscale wetten 
maakt het wenschelijk ook in deze geen verandering te brengen bij de 
invoering van bet nieuwe Wetboek. Wel brengt art. 98 mede dat het 
eerste boek van het Wetboek toepassfllijk is op feiten in rijksbelasting-
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wetten met straf bedreigd, tenzij die wetten and8l'S bepalen, maal' verder 
moet men niet gaan". En behalve door de aanneming van dat art. 98 
(thans 91) heeft de Tweede Kamer aan dat beginsel haar zegel gehecht 
door in de zitting van 27 October jl. met overgroote meerderheid (51 
tegen 9) het verhaal der boete en de toepassing der verbeurdverklaring 
in fiscale zaken ook na het overlijden van den delinquent te bestendigen, 
met afwijking van de artt. 6g en 75. van het nieuwe Wetboek [zie art. 
41 0 Wetboek van Strafvordering]. 

Het mag dus wel eenigszins bevreemdend heeten I dat de tegenwoordige 
Commissie van RapporteUl s voorstelt, nagenoeg alle bepalingen der be
lastingwetten nopens de overige punten, geregeld in het eerste boek 
van dat Wetboek, te doen vervallen, zonder daarvoor eenige bijzondere 
reden op te geven. 

Verslag van de Tweede Kamer. d. 

Alinea 1. Onder de uitzonderingen 
thans door de Regeering voorgesteld 
behooren ook opgenomen te worden 
art. 324 der Algemeene Wet van 
26 Augustus 1822 (Staatsblad nO. 38) 
en artt. 27 en 89 der wet van 18 
September 1852 (Staatsblad nO. 178). 
De genoemde artt . 324 en 89 wor
den vervangen door art. 184 I en 
art. 27 door art. 378 van het Wet
boek van Strafrecht. De ambtsont
zetting in art. 27 bedreigd kan 
aan het administratief gezag worden 
overgelaten. 

Alinea 1. Ook al kan worden 
toegegeven, dat de bij artt, 324 der 
algemeene wet van 26 Augustus 
1822 (Staatsblad nO. 38) en 89 der 
wet van 18 Septem bel' 1852 (Staats
blad nQ. 178) strafbaar gestelde 
feiten zouden vallen onder art. 184 
van het Wetboek van Strafrecht, 
moet toch worden gewezen op de 
gevolgen van het vervallen dier 
artikelen. Daardoor zou 1°. het 
instellen der strafactie wegens ver
hindering van ambtelijke werkzaam
heden I welke niet zelden in nauw 
verband staat met eene tevens ge
constateerde belastingovertreding , 
van de administratie overgaan op 
het openbaar ministerie (art. 247 

der algemeene wet van 1822), 2°. de bekeuring niet bij transactie 
kunnen worden beëindigd (art. 229 der wet van 1822 en art. 100 der 
wet van 1852) en 3°. de bedreigde straf alléén ter wille van de over
eenstemming met het Wetboek van Strafrecht niet onbelangrijk worden 
verzwaard (van eene geldboete van / 50 tot /300 tot eene gevangenis
straf van ten hoogste 3 maanden of geldboete van ten hoogste /600). 

Tegen intrekking van art. 27 der wet van 18 September 1852 bestaat 
geen bezwaar. 

G.O. Art. 7, late lid = Art. 7, lste lid. 

Verslag van de Tweede Kamer, e. 

Art. 7. In het eerste gedeelte van het Verslag is van het bscale straf
recht »bijna niet gerept", omdat daarin alleon op eene wijziging van 
den vOI'm van het ontwerp werd aangedrongen en de artikelen, waarvan 
de wijziging werd gewenscht I verder niet werden behandeld. 

Overigens bewijst wel hei feit dat de Regeering tegen enkele wijzi
gingen geen bezwaar heeft, dat de »tegenstrijdigheid" waarvan gewaagd 
wordt, niet zoo heel groot is. 
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Alinea 1. De wijziging waarop de Commissie prijs zou stellen, betreft 
niet het» fiscale" strafrecht, maar feiten vallende onder het gemee'fle recht 
(art. 184 Wetdoek van Strafrrecht). 

Tegen de drie daartegen aangevoerde bezwaren meent de Commissie 
te mogen opmerken: 

Ad 1°. Art. 247 der algemeene wet van 1822 blijft van ktacht en 
kan voor de overtredingen van art. 184 toepasselijk verklaard worden. 

Ad 2°. Omtrent feiten vallende onder art. 184 Wetboek van Straf
recht behoort naar de meening der Commissie geen transactie te worden 
toegelaten. 

Ad 30. Sluikers mogen geen privilege hebben. 
De Commissie zou daarom alsnog in overweging willen geven art. 324 

der algemeene wet van 26 Augustus 1822 (Staatsblad nO. 38) en art. 
89 der wet van 18 September 1852 (Staatsblad nO. 178) onder de uit 
te zonderen artikelen op te nemen en aan het artikel toe te voegen: 

Het laatste lid van art. 247 der algemeene wet van 26 Augustus 1822 
(Staatsblad nO. 38) is mede toepasselijk op ovel'tl'edingen van artt. 184 I 217 
en 378 van het Wetboek van Stl·afr·echt. 

[2de lid.] Het maximum der daarin bepaalde gevangenis
straffen wordt met de helft verminderd. De minima van het 
Wetboek van Strafrecht z~in toepas elijk zoo wel voor die straffen 
als voor de geldboeten, welke volgen de tegenwoordige bela ting
wetten, bij het bestaan van verzachtende omstannigheden, voor 
vermindermg vatbaar zijn. 

O.R.O. Art. 7 [2de lid]. Het maximum der daarbij bedreigde gevangenis
straffen wordt met de helft verminderd. 

[3de lid.] In de gevallen en onder de omstandigheden waarin dit tot 
dusver ten gevolge van de verwijzing naar de artikelen 463 Code Pénal 
en 20 der wet van 29 Juni 1854 (Staatsblad nO. 102) geoorloofd was, 
kan de gevangenisstraf en kan de geldboete tot beneden het bedreigde 
minimum worden opgelegd. Bet algemeen minimum van het Wetboek 
van Strafrecht moet dan echter worden in acht genomen. 

Memorie van Toelichting. 

Tweede lid. Deze uitzondering op het stelsel van behoud is slechts 
schijnbaar want de straf wordt in afzonderlijke opsluiting ondergaan . 

Del·de lid. Vergelijk de wetten van 4 April 1870 (Staatsblad nO. 61), 
art. 14; 25 Juli 1871 (Staatsblad no. 92), art. 64; 7 Mei 1878 (Staats
blad no. 34), art. 12. 

Verslag van de Tweede Kamer. d. 

dlinea 2-3. Geene bepalingen van 
den Cod'3 Péná'l of verwijzingen naar 
die bepalingen kunnen gehandhaafd 
worden. Er is daarenboven geen 
reden om het stelsel der verzachtende 
omstandigheden te behouden. 

Antwoord der Regeering. d. 

Alinea 2-3 (nu alinea 2). Dat geene 
bepalingen van den Code Pénal be
hooren gehandhaafd te worden en 
dat geen voldoende rèden bestaat 
om het stelsel van verzachtende om
standigheden te behouden, kan aan 
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De Commissie is daarom eenparig 
van oordeel, dat het minimum der 
gevangenisstraf op één dag en dai; 
der geldboete op vijftig cents gesteld 
behoort te worden 

de Commissie worden toegegeven. 
Evenmin bestaat er bezwaar tegen 
om hàar voorst el nopens het mini
mum der gevangenisstraf te volgen. 
Immers kan de rechter reeds thans 
ten aanzien van de straffen, bedreigd 
bij de algemeene wet van 26 Augus
tus 1822 (Staatsblad no. 38), in vele 

gevallen dat minimum uitspreken (verg. art. 14 der wet van 4 April 1870 , 
Staatsblad na. 61). En behalve bij evengenoemde wet van 1822 bedreigen 
de wetten nopens de directe belastingen, invoerrechten en accijnzen slechts 
nog tegen ééne overtreding gevangenisstraf, namelijk tegen het bedriegelijk 
gebruik maken van eens anders patent (verg. art. 39 der wet van 21 
Mei 1819, Staatsblad no. 34) waarvoor het tegenwoordige minimum van 
drie maanden niet zelden te hoog blijkt. 

Overwegend bezwaar bestaat echter tegen de voorgestelde toepassing 
van het minimum van vijftig cents voor alle geldboeten in belastingzaken. 

De boeten in die zaken dragen een geheel ander karakter dan in de 
gewone strafzaken, daar zij in de meeste gevallen ook zijn te beschou wen 
als vergoeding van het nadeel, 't welk de schatkist ondersteld wordt 
door vroegere, zij bet ook niet speciaal geconstateerde overtredingen te 
hebben geleden. lil gewone strafzaken moge dergelijke onderstelling niet 
zijn toegelaten, daarin ligt de éénige redelijke verklaring van de even
redigheid van vele geldboeten met het beoogde voordeel (de ontdoken 
belasting) en van de lIeer aanzienlijke boeten, waarmede sommige accijns
wetten den sluiker op groote scbaal bedreigen. Als voorbeeld strekke 
art. 20 der wet van 21 Augustus 1822 (Staatsblad no. 35) nopens den 
accijns op bet zout, volgens 't welk soms boeten tot een bedrag van 
f 50 000, ja zelfs booger, zijn opgelegd . Het aanpeilen op kosten van 
ongelijk van eene zoutziederij met grondstof in verscbillende trappen van 
bewerking is eene zeer moeilijke en omslacbtige zaak, die ook voor den 
fabrikant veel last en tijdverlies meebrengt en waartoe de administratie 
dus niet mag overgaan dan nadat zij op deugdelijke gronden tot de 
overtuiging is gekomen, dat een zoutzieder er sinds eenigen tijd zijn 
werk van maakt, de verschuldigde rechten te ontduiken. Bij de toegeef
lijkheid, waarmee sommige recbtbanken fiscale overtredingen plegen te 
behandelen en de betrekkelijk geringe geldstraffen, die reeds in dergelijke 
zaken worden uitgesproken, moet de Regeering ten ernstigste ontraden, 
ten deze bet voorstel der Commissie te volgen. Zoo ergens, dan is het 
hier raadzaam het jus speciale te bandhaven en zich te onthouden van 
een doctrinairen greep in het bestaande, die men zich zeker te laat 
zou berouwen. 

Door de thans bij het gewijzigd ontwerp gevolgde redactie wordt, 
naar bet voorkomt, bet bezwaar der Commissie tegen bet 3rle lid (oud) 
van art. 7 ondervangen j immers zal volgens die redactie de rechter 
art. 463 C. P. niet meer behoeven aan te balen, noch zelfs dat artikel 
behoeven te raadplegen. 

G.O. Art. 7, 2àe lid = Art. 7, 2dc lid. 
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[3dc lid.] De in zake van Rijksbelastingen thans geldende 
bepalingen voor het geval van wanbetaling van boeten en ge
rechtskosten blijven van kracht. 

Afzonderlijk Advies van den Staatsraad Mr. Heemskerk. 

Nog meent de ondergeteekende eene opmerking in i et belang van het 
wetsontwerp niet te mogen terughouden. 

Volgens art. 9, alin. 1, blijven ." de strafrechtelijke bepalingen mkende 
zaken van Rijksbelastingen van kracht, voor zoover zij feiten betreffen, 
waartegen in het Wetboek van Strafrecht niet is voorzien." Daarbij ver
klaart de (geschl'evlJne) Memorie van Toelichting ." dat deze uitdrukking 
zoo ruim mogelijk is en dat zij niet alleen de eigenlijke straf bedreiging , 
maar ook de bepalingen omtrent poging, recidive, verjaring, transactie 
enz. omvat." 

De vraag rijst, of onder deze algemeene omschrijving, althans onder 
het woordje enz., ook begrepen zijn de bepalingen der fiscale wetten 
omtrent de tenuitvoerlegging van vonnissen, met name van vonnissen, 
houdende veroordeeling tot geldboete. 

De meerderheid van den Raad van State is van oordeel geweest, dat 
deze vraag bevestigend behoort te worden beantwoord en dat art. 9 van 
het ontwerp bedoelt te handhaven de executie op goederen van den ver
oordeelde wegens geldboete, rechten en kosten, zooals die nu in de fiscale 
wetten voorkomt, bij voorbeeld artt. 209, 226 en 232 der algemeene 
wet van 26 Augustus 1822 (Staatsblad nO. 38), art. 21 del' wet van 
22 Mei 1845 (Staatsblad nO. 22). 

Omdat de meerderheid zich daarvan verzekerd achtte, is in het advies 
van den Raad niets over dit punt opgenomen. 

De ondergeteekende verkeert in twijfel omtrent de bedoeling van het 
artikel in dit opzicht, omdat noch het artikel zelf noch de Memorie 
van Toelichting uitdrukkelijk gewaagt van executie op goederen, maar 
daarentegen wel in alinea's 4, 5 en 6 wordt gewaagd van hechtenis tot 
vervanging van geldboete en van lijfsdwang. Ten einde het samenstel 
van fiscale wetgeving in zijn geheel te houden (hetwelk het doel van 
het ontworpen art. 9 is), ware de voorkeur te geven aan eene wets
bepaling, zooveel mogelijk gelijkluidende aan art. 8, alin. 2, der wet 
van 22 April 1864 (Staatsblad no. 29): ."De in zake van Rijksbelastingen 
thans geldende bepalingen voor het geval van wanbetaling van boeten 
en gerechtskosten blijven van kracht." Waarop dan de volstrekt onver
mijdelijke wijzigingen zouden kunnen volgen, bijv. dat hechtenis komt 
in plaats van correctioneele gevangenis. Het is, naar het inzien van den 
ondergeteekende, alleen en uitsluitend de tekst der invoeringswet , die 
hier zekerheid kan geven, en niet eene zinsnede in de Memorie van 
Toelichting. 

De noodzakelijkheid der gewenschte bepaling springt te meer in het 
oog, omdat het de bedoeling der Ministers schijnt te zijn, art. 23 van 
het Wetboek van Strafrecht toepasselijk te maken op de subsidiaire 
hechtenis ter vervanging ven geldboete, in alin. 4 van art. 9 bedoeld. 
Althans in de Memorie van Toelichting (geschreven) leest men, dat het 
Wet boek zal gelden voor zoovel' de onderwerpen betreft in het 1 ste boek 
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behandeld. lntusschen is art. 23, alin. 2, Wetboek van Strafrecht aldus 
geredigeerd, dat het de uitvoering der subsidiaire hechtenis eerst ver
oorlooft na verloop van twee maanden na den dag, waarop de rechterlijke 
uitspraak, houdende veroordeeling tot geldboete, kan worden ten uitvoer 
gelegd. En daar veroordeelingen tot geldboete nooit executabel zijn (volgens 
het Wetboek), begint die termijn van twee maanden nooit te loop en en 
is dus de subsidiaire hechtenis een ijdel schrikbeeld; bijgevolg zijn ook 
alle bed1'eigingen van boete geheel i(jdel, indien art. 23, alin. 2, Wetboek 
van Strafrecht onveranderd wordt in werking gebracht. Met de boeten 
in zake van Rijksbelastingen zal dit anders zijn, indien zij bij voort
during geëxecuteerd kunnen worden op de goederen van den veroor
deelde; dan is de termijn bestaanbaar. 

De ondergeteekende heeft dus de eer te adviseeren tot de boven om
schreven aanvulling of verduidelijking van art. 9 van het wetsontwerp. 

O.R.O. Art. 7, 4Je lid = Art. 7, 3de lid, behalve ,"wanbetalingen" 
voor "wanbetaling." 

Memorie van Toelichting. 

De hier gebezigde uitdrukking omvat niet alleen de vervangende hech
tenis maar ook de middelen van executie, waarover de fiscus beschikt. 
Dat niettemin bij het zesde lid van het artikel de lijfsd wang uitdrukkelijk 
bestendigd wordt, geschiedt alleen opdat de rechter art. 52 van den 
Code Pénal niet meer behoeve toe te passen. 

G.O. Art. 7, 3de lid Art. 7, 3de lid. 

i4de lid.] Gevangenis traf tot verhaal van geldboete of ge
l'ec1ltsko ten of van beide wordt vervangen door hechteni van 
gelijken duur doch den tijd van één jaar niet overschrijdende. 
Het algemeen minimum van het Wetboek van trafrecht is ook 
voor deze hechtenis van toepassing. 

O.R.O. Art. 7 [5de lid.] Gevangenisstraf, tot verhaal van geldboete 
of gerechtskosten of van beide bedreigd, wordt vervangen dool' hechtenis 
van gelijken duur doch den tijd van één jaar niet overschrijdende. 

Memorie van Toelichting. 

Vijfde lid. "Doch den tijd van een jaar niet overschrijdende" vergel. 
art. 225 2de lid der algemeene wet van 26 Augustus 1822 (Staatsblad 
no. 38) en art. 10 [bedoeld zal zijn: 101] der wet van 18 September 
1852 (Staatsblad no. 178). 

Antwoord der Regeering. d. 

Alinea 5 (nu 4). De vervangende hechtenis, welke in fiscalibus het 
meest voorkomt, kan thans reeds dalen tot 1 dag (verg. art. 225, 2de 
zinsnede, der algemeene wet van 1822 en art. 14 del' wet van 4 April 
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1870, Staatsblad nO. 61), terwijl ten aanzien van die van art. 17, 5de 
zinsnede, der wet van 22 Mei 1845 (Staatsblad nO. 22) geen minimum 
is bepaald. Tegen woordig is dus in belastingzaken art. 101, 2de zin
snede, der wet van 18 September 1852 (Staatlblad nO. 178) het eenige, 
't welk ten deze een hooger minimum voorschrijft. Evenals ten aanzien 
der gevangenisstraf is voorgesteld, kan dus ook voor de vervangende 
hechtenis het algemeen minimum van het Wetboek van Strafrecht worden 
aangenomen. 

G.O. Art. 7, 4de lid = Art. 7, 4de lid. 

[5de lid.] Lijfsdwang tot verhaal van geldboete of gerechts
kosten blijft bestaan in de gevallen waarin hij thans kan worden 
toegepast. 

[6de lid.] De lijfsdwang zal b~i gebleken onvermogen nimmer 
den duur van zes maanden te boven gaan, behoudens hervat
ting indien de veroordeelde later in staat geraakt om het door 
hem verschuldigde te voldoen. 

O.R.O. Art. 7, 6de en 7de lid = Art. 7, 5de en 6de lid. 

Memorie van Toeliching. 

Zesde en zevende lid. Deze bepalingen strekken geenszins om iets te 
veranderen maal' integendeel om, niettegenstaande de afschaffing van 
den Code Pénal en de wet van 1854, voor rijksfiscale zaken den status 
quo te bewaren. 

G.O. Art. 7, 5de en 6de lid = Art. 7, 5de en 6de lid. 

[7de lid.] [Dit lid werd ingetrokken bij Hoofdstuk V der Wet van 
12 Februari 1901, (Stb. no. 63.)] 

[8ste lid.] De feiten, in het eerste lid van dit artikel be
doeld, worden beschouwd als misdrijven, behalve voor de toe
passing van art. 62 eerstc lid van het Wetboek van Strafrecht. 

O.R.O. Art. 7, 10de lid = Art. 7, 8ste lid. 

Memorie van Toelichting. 

Tiende lid. Voor zoo ver ten aanzien van de hier bedoelde feiten de bij
zondere wet omtrent eenige der zoogenaamde algemeene onderwerpen 
het stilzwijgen bewaart of - buiten de gevallen van het zesde en ze
vende lid - naar de algemeene strafwetgeving verwijst, worden voortaan 
de voorschriften van het eerste boek van het Wetboek van Strafrecht 
toegepast (art. Dl Strafwetboek). Derhalve moest hier worden beslist of 
fiscale vergrijpen als misdrijven of wel als overtredingen te beschouwen 
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zijn. Met den hier zooveel mogelijk gevolgden regel van behoud van het 
bestaande is het in overeenstemming aan die vergrijpen het karakter van 
misdrijf toe te kennen. 

Zelfs al werd aan die belastingdelicten , waartegen enkele geldboete 
is bedreigd, het karakter van overtreding gegeven, dan nog zou, in 
strijd met het beginsel van het eerste lid van dit artikel, eene belang
rijke greep worden gedaan in het fiscale strafrecht en wel meL het oog 
op de bepalingen van de artikelen 46 en 52 van het Wetboek van Straf
recht en de belangrijke inkorting der termijnen van verjaring in zeer 
vele belastingzaken , welke daarvan het gevolg zoude zijn. Op de gelijk
stelling met misdrijven is echter ééne uitzondering gemaakt, die met 
het oog op het bijzondere gewicht, dat in belastingzaken aan de boete 
wordt gehecht, volstrekt noodzakelijk is. 

Verslag van de Tweede Kamer. d. 

AUnea 10. De Commissie verklaart 
zich tegen deze bepaling, die boven
dien in strijd is met het beginsel aan
genomen in art. 30 [28J van dit wets· 
ontwerp. Zij beveelt het voorschrift 
aan, dat door de Staatscommissie 
is voorgesteld, waarbij overtreding 
van de in het eerste lid van het 
artikel gehandhaafde bepalingen als 
misdrijf beschouwd wordt, indien 
daarop gevangenisstraf is gesteld, 
en in alle andere gevallen als over
treding. 

Antwoord der Regeering, d. 

Alinea 10 (nu 8). Welk beginsel 
de Commissie hier bedoelt, is niet 
duidelijk. Zooveel is zeker dat art. 30 
(nu 27 G.O.) van het wetsontwerp 
tot overtredingen van 's Rijks be
lastingwetten geen betrekking heeft. 
Waarom overigens de Commissie 
zich niet kan vereenigen met de 
voorgestllide bepaling blijkt niet, 
terwijl de gronden, daarvoor in de 
Memorie van Toelichting aangevoerd, 
door haar niet worden wederlegd. 
Indien elke belastingovertreding , 
waartegen principale gevangenis-
straf bedreigd is, als misdrijf, elke 
andere daarentegen als overtreding 

beschouwd werd, zou dit in verband met de artt. 46, 52 en 70, 10 ., 

van het Wetboek van Strafrecht tot ongerijmde gevolgen leiden. Immers 
zouden dan poging tot en medeplichtigheid aan zeer belangrijke accijns
delicten , on vervolgd moeten blijven en zou voor die delicten een veel 
korter termijn van verjaring gelden dan voor de onbeduidendste grens
fraude , bij nacht of buiten de heerbaan gepleegd (verg. artt. 205 en 208 
der algemeene wet van 1822). Wordt voorts het stelsel der Commissie 
op dit punt gevolgd. dan zullen de vonnissen, gewezen tegen met geld
boete bedreigde feiten, niet meer voor hooger beroep vatbaar zijn en 
zal mitsdien ook hier een zeer belangrijke greep in het fiscale strafrecht 
worden gedaan (verg. art. 56. 2de zinsnede. der wet op de rechterlijke 
organisatie en het beleid der justitie, zooals dat artikel is gewijzigd bij 
art. 5 der w"t van 26 April 1884 (Staatsblad nO. 92). Ook op dit punt 
kan dus niet aan den wensch der Commissie worden toegegeven. 

G.O. Art. 7, 8ate lid = Art. 7, 8ale lid. 
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Eindverslag der Eerste Kamer. 

Af·t. 7. De laatste alinea van dit artikel qualificeert de overtredingen 
in zake de Rijksbelastingen als misdrijven. Art. 5 del' wet van den 26sten 
April 1884 (Staatsblad nO. 92) brengt ter kennisneming van de arron
dissements-rechtbanken de overtredingen ter zake van belastingen. Men 
vroeg hoe zijn deze bepalingen overeen te brengen. Zijn er nog andere 
overtredingen ter zake van belastingen dan in art. 7 genoemd of hebben 
beide bepalingen hetzelfde doel, namelijk de competentie van de recht
banken in dezAn vast te stellen? 

Beraadslagingen in de Eerste Kamer. 

(13 April 1886.) 

De heel' DU TOUR VAN BELLlNCHAVE, Minuter flan JUltitie: Al't. 7 handelt en 
kan ook alleen handelen over de ovel·tredingen in zake Rijksbelastingen. 

Art. 5 [wijzigingswet] del' Rechtel'lijke Ol'ganisatie handelt ook ovel' de overtreding 
del' gemeentelijke en provinciale belastingen. Ovel'igens is het doel van art. 7 niet I'egeling 
del' competentie, maal' om te bepalen, dat de leer del' concursus floor misdrijven hiel' 
toepasselijk is, dat poging en medeplichtigheid hiel' bestaanbaar is enz. 

Art. 8. 

Artikel 26 van het Wetboek van Burgerlijke Regtsvordering 
wordt gelezen: 

"Wanneer de opschudding op de teregtzittinO' van eene 
arrondissemeuts-regtbank, een geregtshof of den Ifoogen Raad 
vergezeld is geweest van beleedigingen of bedreigingen jegens 
de regters of de regterl~jke ambtenaren, welke het kenmerk 
van misdrijf dragen, zullen de daders dadelijk op dezelfde 
teregtzitting , zonder eenige dagvaarding, kuunen worden teregt
gesteld en, nadat de feiten tot klaarheid gebragt zijn, na ver
hoor van het openbaar ministerie kunnen worden veroordeeld." 

O.R.O. Art. 8, 1s(e en 2de alinea = Art. 8, lste en 2de alinea, be
halve :0 hof" voor ,. geregtshof". 

Memorie van Toeliohting. 

Art. 8. Ten gevolge van de intrekking van art. 4 van het wetsontwerp, 
houdende wijzigingen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, 
in de zitting van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 14 Maa.rt ]J. 

is art. 26 van gemeld Wetboek onveranderd gebleven. De thans voor
gestelde wijziging van dat artikel wordt vereischt door de invoering 
van het Wetboek van Strafrecht en de daarmede in verhand staande 
wijzigingen van de wet op de rechterlijke organisatie en het beleid del' 
justitie. 
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Verslag van de Tweede Kamer. d. 

In plaats van :0 hof" zou beter 
gelezen worden :ogeregtshof". 

Antwoord der Regeering. d. 

Aan ue opmorking der Commissie 
is gevolg gegeven. 

G.O. Art. 8, lste en 2de alinea = Art. 8, lste en 2de alinea. 

Eindverslag der Eerste Kamer. 

AT·t. 8. In art. 26 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zooals 
het thalJs luidt, wordt gehandeld van beleedigingen en bedreigingen jegens 
rechterlijke ambtenaren :0 in het waarnemen hunner bediening". Deze 
laatste woorden zijn hier weggelaten. Men vroeg, is daarvoor eene he
paalde reden of zijn die woorden bij vergissing weggelaten. 

Beraadslagingen in de Eerste Kamer. 
(13 April 1886.) 

De heel' DU TOUR VAN BELLINCHA VE, Minuter van Justitie,' De woorden konden 
worden weggelaten met het oog op cle bijvoeging: "welke het kenmerk van misdrijf 
dl·agen." Zie al'tt. 267 en 180 Wetboek van Strafl'echt voO!' ambtenaren in functie. Het 
nieuwe art. 26 is bovendien ruimel' dan het oude. 

In het tweede lid van art. 13 der wet op de Regterlijke 
Organisatie en het beleid der ju titie worden de woorden: "een 
bevel van dagvaarding in persoon", vervangen door: "regtsingang 
zonder hevel van gevangennemiug of gevangenhouding". 

O.R.O. Art. 8, 3dc alinea = Art. 8, 30e alinea. 

Memorie van Toelichting. 

De wijziging mart. 13 der wet op de rechterlijke organisatie en het 
beleid der justitie staat in verband met de voorgestelde wijzigingen van 
het Wetboek van Strafvordering. 

G.O. Art. 8, 3de alinea = Art. 8, 3de alinea. 

Art. 10 van de wet van j 5 Januari 18S6 (Staatsblad no. 5) 
ondergaat de volgende wijzigingen: 

In het onder dat artikel voorkomende art. 88 [86J worden de 
woorden: "of de in de artt. 390, 1"., 391" vervangen door: 
"of de in de artt. 390, 1"., 391, 1"."; 

aan de tweede zinsnede van het tweede lid van het onder voor
meld art. 10 voorkomende art. 123d [1 .8J wordt toegevoegd: "en 
indiell het van die bevoegdheid gebruik gemaakt heeft, tot de 
beslis ing daarover, mits binnen den daarvoor gestelden tijd ,. 
gegeven ; 

aan voormeld art. 10 wordt toegevoegd: 
In art. 105 [1,- 9J worden de woorden "den cipier" vervangen door 

"het hoofd". 
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Art. 12 van laatstgemelde wet ondergaat de volgende wijziging: 
In het tweede lid van het onder dat artikel voorkomende 

art. 221v [2111 vervallen de slotwoorden: "en over de verwijzing in 
de kosten, door de beleedigde partij gemaakt". 

Art. 20 van laatstgemelde wet ondergaat de volgende wijzigingen: 
Het eerste lid van het onder dat artikel voorkomende art. 320 

[299] wordt gelezen: 
"Zoodra de procureur-generaal voldoende aanwijzing heeft ge

kregen van een gepleegd misdrijf, als bij art. 315 ["294J bedoeld en 
van den persoon, die zich daaraan heeft schuldig gemaakt en 
hij het verleenen van regtsingal1g noodig oordeelt, biedt hij de 
tukken met zijne daartoe strekkende vordering aan den hoogen 

raad aan." 
Het laatste lid van het onder voormeld art. 20 voorkomende 

art. 325 1304J vervalt. 

[In het O.R.O. kwamen deze bepalingen niet voor; de hierbij gewijzigde wet 
bestond destijds nog niet.] 

Verslag van de Tweede Kamer. d. 

Door de splitsing van art. 391 
van het Strafwetboek in twee straf
bare feiten is het noodig geworden 
in art. 88 [86J van het Wetboek van 
Strafvordering, zooals dit thans aan
hangig is, in plaats van art. 391 
te lezen art. 391 1°. 

Antwoord der Regeering. d. 

Aan de opmerkingen der Com
missie is gevolg gegeven. De redenen 
die aanleiding hebben gegeven om 
nog enkele wijzigingen voor te stellen 
in de wet tot wijziging van het 
Wetboek van Strafvordering mogen 
als bekend worden verondersteld. 

G.O. Art. 8, 4de en volgende alinea's = nu in Art. 8. 

Art. 9. 

De militaire strafwetten enz. 

(Zie den tekst en de behandeling van het artikel zelf, verder op blz. 114 en volg.) 

Beraadslagingen in de Tweede Kamer. 
(9 Maart 1886.) 

r ALGEMEENE BESCHOUWINGEN.] 

De heer ROOSEBOOM: Het doel dat men zich met art. 9 van de invoeringswet 
stelt is om het militaire strafl'echt in ovel'eenstemming te brengen met de bepalingen 
van het nieuwe Strafwetboek. Wordt nu dit doel dool' de vOOl'gestelde wijzigingen 
bereikt 7 Ik meen daal'aan te moeten twijfelen en heb daarom de vrijheid genomen 
eellige amendementen op art. 9 VOOI' te stellen, bij aanneming waarvan zeker eene 
belangrijke schrede nader tot het doel zal worden gedaan. Geen bijzondere studie 
van het militaire recht gemaakt hebbende, zou ik zeker niet tot dezen stap zijn 
overgegaan, indien ik niet het advies had kunnen inwinnen van iemand, geheel 
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doorkneed in de kennis van het militair recht en tevens volkomen op de hoogte 
van de bepalingen van het nieuwe Wetboek van Strafl'echt, 

Intusschen, hoe gl'OOt het aantal van de dool' mij voorgestelde amendementen moge 
wezen, ik zag geene kans om alle bezwaren en moeilijkheden daarmede op te lossen, 
en el' blijven eenige punten ovel' waarop ik de aandacht del' Regeering zou willen 
vestigen, en waaromtrent ik gaarne haal' gevoelen zou wenschen te vernemen, 

In de eerste plaats dan de vraag - ik geef toe dat zij van ondel'geschikt belang 
is - omtrent den juisten duur del' militaire gevangenisstraf, 

Bij de in artikel 9 voorgestelde wijzigingen wordt het maximum del' gevangenisstraf, 
bijaldien thans tien jaren of minder kan worden opgelegd, tot de helft vel'minderd 
[zie art, 9, 35ste lid], 

Die bepaling nu kan aanleiding geven tot eene minder wenschelijke afwijking van 
art, 21 van het Strafwetboek, aldus luidende: 

"De duur del' tijdelijke gevangenisstl'af en del' hechtenis wordt in de rechterlijke uit
spraak aangewezen in dagen, weken, maanden en jaren, niet in gedeelten daarvan." 

In de toelichting op dit artikel werd onder anderen gezegd: "Daal'uit volgt onder 
meel' dat de bevoegdheid vervalt om gevangenisstraf op te leggen van een half jaal'; 
eene bevoegdheid, die in de practijk aanleidmg zou geven tot bezwaar, daal' het aantal 
dagen van het gewone kalenderjaar niet door twee deelbaar is [Dl. I, bI', 314], Waal' 
nu evenwel in het Crimineel Wetboek of de wet van 14 November 1879 een oneven 
aantal jaren is gesteld, zal de rechter , als hij dit maximum wiL opleggen, toch tot 
halve jaren gevangenisstraf moeten overgaan. 

Zou de Regeering wellicht geneigd zijn in dit bezwaar te voorzien, dool' bijvoorbeeld 
te bepalen, dat de helft van één jaar wil zeggen, zes maanden, of kan dit naar hare 
meening aan de jUl'isprudentie overgelaten worden 7 

Mijn tweede vraag betl'eft de recidive, Het ontwerp del' invoel'ingswet geeft voor 
de toepassing daal'van in het militaÎl' strafrecht geene voorschriften. Onder de werking 
van den Code Pénal en de wet van 29 Juni 1854 (Staatsblad nO. 102), wOl'dt in het 
gemeene straû'echt het bestaan van stl'afbare recidive aangenomen bij elke misdaad of 
elk wanbedl'ijf gepleegd na eene vool'afgaande vel'oordeeling tot crimineele straf of tot 
correctioneele gevangenisstraf van meel' dan een jaal' (zes maanden eenzame opsluiting), 

De strafverzwaring wegens herhaling is dus nu nog gegrond op eene vroegere ver
oordeeling tot eene bepaalde straf, en de militaire rechter kan bij het bepalen der 
straf voor een militair misdrijf ook op zulk eene vroegere veroordeeling wegens een 
commun misdrijf letten en in zulk een geval eene zwaardere straf opleggen, dan hij 
anders zou gedaan hebben, 

Het Wetboek van Strafrecht huldigt evenwel het beginsel vau stJ'afbare recidive eerst 
bij veroordeeling wegens hetzelfde of een gelijksoortig strafbaar feit, als waarvoor 
de schuldige vroege!' was veroordeeld, Nu is mijne vl'aag: hoe zal de militaire rechte!' 
na de invoering van het Wetboek van Strafrecht in deze moeten handelen 7 

Hoe is het verdel' gesteld met de verjaring bij de strafbare recidive 7 Het Hoog 
Militair Gerechtshof neemt aan, dat veroQl'deeling wegens desertie (het eenige militaire 
misdrijf, waarop tegenwoordig in tijd van vrede in geval van herhaling de straf ver
zwaard wordt) onder een vroeger engagement niet als reden voor stl'afverzwal'Ïng bij 
desel'tie ondel' het loopend engagement mag in aanmerking komen, Behalve dat daar
van het gevolg kan zijn, dat eene desertie , die vijf jal'en geleden heeft plaats gehad, 
wèl en eene, die één jaar geleden is, niet als grond V001' strafverhooging kan gelden, 
schijnt het weinig in overeenstemming met de beginselen van het Wetboek van Stl'af
recht om dien grond ~an stJ'afvel'hooging bijna zes jaren te doen voortbestaan voor een 
feit, waarop eene disciplinail'e stl'af (art, 135 C, L.) of hoogstens één jaar militaire 
detentie is gesteld (art, 134 C, L.) tel'wijl in het Wetboek van Strafl'echt die grond, 
bij verool'deeling voor overtreding, een of twee jaren, bij veroordeeling V001' sommige 
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misdrijven, waarop gevangenisstl'af(eene specifiek zwaardere strafdan militaire detentie) 
is gesteld, slechts twee jaren blijft voortdUl'en, Is ook te dezen opzichte geen voor
ziening wenschelijk 7 

In de derde plaats is misschien eeue nadere bepaling noodig ten opzichte van de 
nieuw voorgestelde wijzigingen omtrent de verjal'ing [zie art, 9, 31ste en 32ste lid). 
Een aantal artikelen van het Crimineel Wetboek namelijk stellen geen vaste straf, zelfs 
geen vast maximum van straf op het misdrijf, doch laten de bepaling daarvan, naar 
de omstandigheden, geheel aan den rechter over (al'tt, 62 2de alinea, 71 laatste zin
snede, 72 laatste zinsnede, 78 laatste zinsnede, 79 laatste zinsnede, 89 , 171), terwijl 
andere artikelen (artt, 65 laatste zinsnede, 84,88,97,98,100,150,175,177, 
182 en 203) wel een maximum van straf stellen, doch daarnevens erkennen, dat het 
misdrijf ondel' zulke omstandigheden kan gepleegd zijn, dat niet alleen kan afgedaald 
worden tot het minimum del' straf, maar zelfs tot die van detentie, ja tot disciplinaire 
straf (artt, 98 en 180), Voor al die gevallen is het voorschrift van al't, 18 niet beslis
send. Op het feit van art. 177 bijv, is zoo wel de stl'op, als de kruiwagen en detentie 
gesteld en kan de termijn van verjaring dus op 18, 12 of 6 jaren aangenomen worden, 
Of is het de bedoeling, dat hier altijd de zwaarste straf in aanmerking wordt genomen 7 

Bovendien doet zich de vl'llag VOOI', wie in zulke gevallen beslist, Het recht tot 
strofvordering vervalt, dus mag geene daad van vervolging plaats hebben. Nu legt 
art, 316 van de Rechtspleging bij de Landmacht aan de auditeurs-militair de ver
plichting op om de misdrijven te vervolgen, terwijl blijkens art, 19 en 35 van de 
Rechtspleging bij de Landmacht de eerste daad van gerechtelijke vervolging gelast 
wordt door den garnizoens-commandant, 

Ook hieromtrent mag, dunkt mij, geen twijfel blijven bestaan, 
Eindelijk eene opmerking omtrent de artt, 198 en 200 van de Rechtspleging bij de 

Landmacht. Aldaar wOl'dt bepaald, dat bij indaging wordt geprocedeerd tegen elk 
voortvluchtig militair (geen officiel' zijnde), die van een misdrijf is aangeklaagd, waal'
tegen zwaardere straffen zijn gesteld dan die van confinement en bannissement, met 
uitzondel'ing van desel'tie. Blijft de beklaagde voortvluchtig, dan zal de krijgsraad hem 
vervallen verklaren van zijn militaire chal'ge en hem bannen buiten het grondgebied 
van den Staat met veroordeeling in de kosten, 

Nu is de straf van confinement doOi' art. 6 der wet van 29 Juni 1854 (Staatsblad 
nO. 102) hier te lande gewijzigd in cOI'l'ectioneele gevangenisstraf van 3 maanden tot 
3 jaren, maar in het ontwerp der invoeringswet is niet opgenomen welke stl'llf daarvoor 
in de plaats treedt, nu de correctioneele gevangenisstraf uit ons stl'llfstelsel verdwijnt, 

Bij de wetten van 14 November 1879 (Staats!Jlad nOS. 191 en 193) is het bannis
sement slechts afgeschaft waar het als bijkomende stl'llf was bedreigd. Verbanning 
staat als stt'llf niet omschreven in het Crimineel Wetboek, wèl in den Code Pénal; 
wordt deze nu met 1 Septembel' 1886 afgeschaft, dan kan de vel'bannene Vlij 
terugkomen, 

Het is er verre vandaan, dat zelfs wanneel' aan al de door mij gemaakte opmer
kingen te gemoet werd gekomen, de Crimineele Wetboeken geheel zullen harmo
nieel'en met het Wetboek van Strafrecht. Om slechts nog een enkel punt te noe
men, wijs ik op art. 152 van genoemd Wetboek, waal' tegen diefstal gepaard met 
desertie hoogstens 11/ 2 jaar gevangenisstt'af WOl'ut bedl'eigd, terwijl art, 310 van 
het Stt'llfwetboek op eenvoud igen diefstal 4 jaren stelt, 

Ik heb alleen getl'llcht die punten aan te geven, waaruit later moeilijkheden en 
onzekerheid bij de rechtspl'llak kunnen voortvloeien, en vertrouw dat de Regeel'ing 
de waarde diel' opmerkingen wel zal willen nagaan, 

De heel' HEEMSKERK, MittÏster van Binnenlandsche Zaken: Daal' het grootst ge
deelte van de I'ede van den geachten spreker I'eeds was uitgesproken, vóór dat 
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mijne ambtgenooten van Justitie en Oorlog deze vergadering binnentmden , zal ik 
zoo vrij zijn , naar mijn vermogen kortelijk te antwoorden . . . . 

De geachte afgevaardigde deed eenige vl-agen. De em'ste betreft den juisten duur 
van de militail'e gevangenisstl'af volgens den kalendel' , daarbij in aanmerking ne
mende de van ouds bekende en in onze wetgeving aangenomen vel' houding tusschen 
cellulait'e en gewone gevangenisstmf, waal'bij de uuur van het maximum der een
zame opsluiting op de helft wOI'dt bepaald van die der p:ewone. Ik deel geheel het 
gevoelen van den geachten spI'ekel', dat men bij een oneven getal van jaren of 
maanden de verdeeling respective in maanden of in dagen moet uitdrukken, dat dus 
in plaats van voor een half jaar kali vel'ool'deeld wOI'den VOOI' zes maanden. Het is 
waal', dat niet elke gl'oep van zes maanden even lang is, maal' dit is een onder
geschikt punt. Men kan ook zeggen: de helft van een jaar is 183 dagen , maar 
een rechtel' , die zeel' conscientieus is, kan oOl'deelen: een half gewoon jaar telt 
182 dagen en half schrikkeljaar 11l3. Ik geloof echtel' dat de oplossing, dOOI' den 
geachten afgevaardigde aan de hand gegeven, in de hand van den rechter geen 
gevaarlijk wapen zal zijn. 

De tweede vl-aag van den geachten afgevaardigde was: hoe is het met de I'ecidive 7 
Mij dunkt dat de eel'ste zinsnede van het ontworpen art. 9 daarop het antwoord 

geeft; indien omtl'ent de recidive geene uitzonderingsbepalingen in de militaire 
wetboeken voorkomen, zal het gemp.ene l'echt gelden. 

Een derde vraag is: hoe is het met de nieuwe regeling omtrent de verjaring 7 
Mij dunkt het gewijzigde wetsontwerp geeft daarvan de oplossing. Immel's el' wOI'dt 
bepaald [zie G.O. art. g, 31sle lid, art. 9, 32sle lid] dat: 

"Het regt tot strafvordering wegens militail'e misdrijven vervalt dool' verjal';ng: 
n10. in zes jaren voor de misdrijven waarop militail'e detentie of militait'e gevan

genisstraf van niet meel' dan drie jal'en is gesteld , met uitzondering van het 
misdrijf van desertie; 

,,20. in achttien jal'eR voor de misdrijven waal'op in het Crimineel Wetboek 
de doodstl-af met den strop werd gesteld; 

,,30. in twaalf jaren voor het misdrijf van desertie en alle andere misdrijven 
niet in nommers 1 en 2 bedoeld." 

Vermits hiel' staat "alle andere misdrijven niet in nom1llers 1 en 2 bedoeld", 
omvat nO. 3 al hetgeen waaromtl'ent de vel'del'e vragen zijn gedaan. 

De vierde vI'aag door den geachten afgevaardigde gesteld, is mij niet volkomen 
duidelijk; misschien door de vlugheid van de voordl'acht des sprekers. Ik behoud 
mijn geachten ambtgenoot van Justitie voor) om bij art, 9 op dat vierde punt 
een antwoord te geven . . ... . 

De heel' ROOSEBOOM: In de eerste plaats een wool'd van dank aan den 
Ministel' van Binnenlandsche Zaken, dat hij getl'l\cht heeft zoo spoedig mijne 
gedane vI'l\gen te beantwoOl'den. 

Ik. zal wel niet behoeven te zeggen dat ik) niettegenstaande ik de poging van 
den Minister van Binnenlandsche Zaken op zeer hoogen p1'ijs stel, toch niet geheel 
dOOI' zijn antwool'u bevI'edigd ben . .... 

Ik wensch echtel' eene opmel'king te maken . . ... De eene SOOl't [van de ingediende 
amendementen] : dOOI' mij alleen ondel'teekend) valt geheel in het kader van deze 
wet; ,lat wil zeggen: zij dienen uitsluitend 0111 meel' overeenstemming te brengen 
tusschen de militail'e el1 bl11'gerlijke stmfwetgeving. Wat het andel'e amendement 
aangaat, dat betrelIende de desertie, dat valt - ik kan het niet ontkennen -
wel eel11gszins daarbuiten . Wij hebben echtel' gemeend dat hiel' een toestand 
bestond , zoo gebrekkig, 0111 niet te zeggen zoo el'gerlijk, dat, nu wijzigingen 
moesten wOI'den gemaakt in onze militaire strafwetten, eene poging moest aange-

V. ~ 
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wend worden om daal'in vel'betering te brengen, Alleen om die reden is de poglllg 
gewaagd, Is de Kamet' niet bel'eid ons op dien weg te volgen, dan zullen wij ons 
troosten met de overtuiging, dat de vOOl-tduring van dien toestand niet aan ons 
te wijten is en dat wij dool' die poging te wagen, misschien reeds eene goede 
daad hebben verl"icht, 

[Het laatstbedoelde amendement was ingediend door de hperen Scbimmelpenninck Vlln 
der Oye, Kielstra en Rooseboom en stl'ekte tot wijzigin~ van de criminele Wetboeken 
voor het krijgsvolk te laude en te water, op het pUilt van de DescTtie, Het werd echter 
door de Kamer niet als een amendement op de IlIvoering~wet aangemerkL en bleer daarom 
bniten behandeling, De tot dat voorstel betrekkelijke stnkken en beraadslagingen worden 
hier thans niet meer opgenomen, omdat alle belang daorvun heert opgehouden, naul'dien 
bij de wet van 14 Februari 1887 (Stb, no, 35) ,Ie genoemde Wetboeken, wat aangaat 
de bepalingen betreffende desertie in tijd van vrede, gewijzigd zijn,] 

[lste lid.]. De militaire strafwetten en de bepalingen van lllilitair 
strafrecht, in andere \vettcn voorkomende, blijven van kracht, 
behoudens de hieronder volgende wijzigingen. 

[2de lid.] Ieder feit, strafbaar volgens die wetten en bepalingen, 
wordt, voor zoo ver het niet als disciplinair vergrijp te beschouwen 
is, beschouwd als misdrijf. 

Advies van den Raad van State • 

. Misdl'ijf en oVe1·tTeding staan tegenover elkander. Hier moet worden 
beslist, of de feiten, die men bedoelt, overtredingen zullen zijn dan 
wel misdrijven. Daarom is het ongeraden hier het woord over' treding in 
een en anderen zin te bezigen en geeft de Raad dus in overweging te 
schrijven: Ieder' feit, strafbaar volgens die wetten en bepalingen, wor·dt . ... 
aangemerkt als misdr·ijf. 

Ad art. 7 der beide wetten van 1879 [zie het 17e lid or bI. 127]. 
De bedoeling van de bepaling, dat de artt. 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 21, 22, 26, 27 en 88 van het Wetboek van Strafrecht van 
toepassing zijn op de militaire gevangenisstraf, is den Raad voorgekomen 
niet zoo gemakkelijk te begrijpen te zijn. De opmerking werd toch ge
maakt, dat volgens art. 91 Wetboek van Strafrecht de bepalingen der 
acht eerste titels van dat boek look toepasselijk zijn op feiten, waarop 
bij andere wetten straf is bepaald; dat onder die andere wetten ook de 
militaire wetboeken en de wetten van 1879 (Staatsbladen nOS. 191 en 
193) behooren, en dat men dus hier wellicht had kunnen wachten eene 
bepaling, dat dit of dat artikel uit die acht eerste titels niet toepasselijk 
zal zijn op de straffen bij de wetten van 1879 bepaald, maar geenszins 
eene verklaring, dat sommige artikelen wel toepaRselijk zullen zijn. 

[Zie het vervolg su b 17de -23sle lid, h ier8chtel' bI. 127.] 

O.R.O, Art. 9 L1 ste lid]. De militaire strafwetten en de bepalingen 
van militair strafrecht, in andere wetten voorkomende, blijven van kracht. 

2dc lid = Art. 9, 2dc lid. 

Memorie van Toelichting . 

.Ar't. 9. Het militaire recht wordt dus volkomen gehandhaafd, be
houdens alleen de wijzigingen in de artt. 10 en 11 voorgesteld. Zood ra 
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de nieuwe burgerlijke strafwetgeving zal zijn ingevoerd, zal het. oogen
blik gekomen zijn om de Crimineele Wetboeken voor het krijgsvolk te 
land en te water door één nieuw, zeer beknopt, wetboek te vervangen. 

,Bepalingen van militair stl'afrecht in andere (dan militail'e straf-) wellen 
voorkomende." Zie b. v. de artt. 130 en 145 der militiewet en het eerste 
lid van art. 44 der wet van 14 September 1866 (Staatsblad nO. 138). 

Tweede lid. Het beginsel dat ook op het militair strafrecht de algemeene 
voorschriften van het burgerlijk strafrecht (bepalingen betreffende toe
rekenbaarheid, medeplichtigheid, samenloop, enz.) van toepasging behooren 
te zijn, behoudens de uitzonderingen uitdrukkelijk op dien algemeenen 
regel te maken, werd door onzen wetgever reeds twee malen uitgesproken, 
nl. in art. 17, eerste lid (oud), der wet van 14 November 1879 (Staats
blad nO. 191), en in art. 91 Wetboek van Strafrecht. Het is duidelijk 
dat de eerste bepaling, in 1879 noodig als bijna geheele terzijdestelling 
van art . 5 Code Pénal, door de tweede overbodig is geworden en zelfs, 
om tot geen misverstand te leiden, behoort te worden ingetrokken. Het 
heeft geen :lin meer de bepalingen van het gemeene recht betrefftmde 
daderschap en medeplichtigheid, toerekenbaarheid en samenloop uitdrukke
lijk op het militaire recht van toepassing te verklaren, nu , blijkens art. 
91 van het ni eu we strafwetboek, ook van alle andere algemeene bepalingen, 
behoudens dan de enkele uitdrukkelijke uitzonderingen (zie art. 16 der 
wet van 1879, nO. 191), hetzelfde gelden zal. 

Zal echter art. 91 voormeld op militaire delicten kunnen worden toe
gepast, dan moet thans deze wet aanwijzen of die delicten het karakter 
van ovel"tl·edir>.gen, dan wel van misdl'ijven zullen bezitten. In het toege
licht artikel wordt de vraag in laatsten zin beantwoord. Het is niet 
raadzaam de met militaire detentie bedreigde vergrijpen t.ot "overtredin
gen" te maken. Genoegzaam in alle artikelen waar detentie bedreigd is, 
mag de rechter ook militaire gevangenisstraf opleggen; in die gevallen 
zou het feit toch altijd misdrijf blijven. En, wat betreft de enkele artikelen 
waarin de detentie de eenige of althans de hoogste straf is (artt. 137, 140, 
141,149,153 C.W.L. , 71, 76, 83,149,151 C.W.W.) dragen toch 
de daar bedoelde feiten geenszins het karakter van :> overtreding." In 
de artt. lJ7, 140, 141, 149 en 153 C.W.L. en in art. 149 C.W.W. 
geldt het een zich opzettelijk onttrekken aan de dienstverbintenis , ook 
in het burgerlijke strafrecht (artt. 391-393), als misdrijf erkend; art. 
151 C.-y:r.W. handelt over een feit aan het misdrijf van art. 136 Straf
wetboek verwant. Alleen van de in artikelen 71 en 83 C. W. W. be
doelde feiten zou men "overtreding" kunnen maken, ja zelfs met het 
oog op de verwante artikelen 430 en 474 van het Strafwetboek, geneigd 
zijn het te doen. Intusschen is niet wel te begrijpen waartoe dit zou 
moeten dienen. De strafbaarheid der poging is toch uitgesloten (art. 17 
wet 1879, Staatsblad nO. 193); voor de competentie van den rechter 
zou het geen verschil maken; wilde men eindelijk met het oog op de 
medeplichtigheid (die jeitelijk alleen in 't eerste der twee bedoelde artikelen 
C.W.W. kan voorkomen) het karakter van overtreding verkiezen, dan 
bedenke men dat de schepeling daardoor niet gebaat, maar integendeel 
in geval van samenloop (art. 62 Strafwetboek) zeer bezwaard zou zijn. 
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Verslag van de Tweede Kamer. d. 

Artt. 9, 10 en 11 behandelen de militaire straf.vetten en straf bepalingen. 
Zoude het niet doelmatiger zijn, indien deze artikelen tot één vereenigd 
werden en dus alle militaire wetten onder één artikel behandeld werden? 

De eerste alinea van art. 9 zoude 
dan aldus kunnen luiden: »De mili
taÏl'e stl'a/wetten en de bepalingen van 
militair stm/recht, in andere wetten 
v()orkomende, bli(jven van kracht bellOu
dens de hieronder volgende wijzigingen." 

Antwoord der Regeering. d. 

Tegen het voldoen aan het ver
langen der Commissie van Rappor
teurs bestaat geen bezwaar. 

G.O. Art. 9, Iste en 2de lid = Art. 9, 1ste en 2<1e lid. 

[3de lid.] In art. 7 der wet van 17 September 1 70 (Staatsblad 
no. 1 (2), "tot afschaffing der doodstraf", worden de woorden 
"tuchthuisstraf van vijf tot vijf en twintig jaren" vervangen 
dfllor: "militaire gevangenisstraf van ten hoogste twintig jaren"; 
en de woorden: "kruiwagenstraf van vijftot vijftien jaren" door: 
"militaire gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren". 

O.R.O. Art. 10 = Art. 9, 3de lid. 

Memorie van Toelichting . 

.Al·t. 10. De artt. 2 en 7 der wet van 17 September 1870 (Staats
blad nO. 162) worden door het vorig artikel [O.R.O. 9, art. 9, lsle en 
2<1e lid] gehandhaafd; immers zij bevatten» bepalingen van militair straf
recht", voorkomende ilJ eene wet die, hoewel strafwet, geene rnititail'e 
strafwet is [zie ook art. 3, onder cl 

Intusschen behoort art. 7 voormeld, reeds in 1879 gewijzigd voor 
zooveel betreft de in dat artikel bedreigde »krui wagenstraf " - voor het 
krijgsvolk te land door het algemeene voorschrift van art. 19 , wet nO. 191 , 
voor het krijgsvolk te water [waarbij overigens de kruiwagenstraf niet 
bekend was] door het bijzondere voorschrift van art. 21, wet nO. 193 
- thans ook gewijzigd te worden voorzooveel betreft de daarin bedreigde 
tuchthui~straf, die voortaan niet meer bestaat. Het is practisch beide 
wijzigingen in één artikel samen te voegen, en, in verband daarmede, 
het laatst aangehaalde art. 21 in te trekken (zie art. 11 van dit ont
werp, aan het slot [laatste lid van art. 9]). 

De verandering der cijfers 25 en 15 in 20 en 10 staat in verband 
met de bepaling van het volgend artikel [zie het 18e lid, op bI. 127J, 
volgens 't welk ook de militaire gevangenisstraf gedurende de vijf Aerst 
jaren in afzondering wordt ondergaan. 

G.O. Art. 9, 3de lid = Art. 9, 3de lid. 

[4de lid.] De wetten van 14 November 1 79 (StaaI8bladn o.191 en 
no. 193), tot "wijziging van het Crimineel Wetboek voor het 
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Krijgsvolk te lancle" en tot "wij~iging van het Crimineel Wet
b~?~ .voor het Krijgsvolk te water", ondergaan de navolgende 
WI]Zlgmgen: 

[5de lid.] LIet eer8te lid van art. 2, in beide wetten, wordt 
vervangen door de navolgende bepaling: 

[Gde lid.] "Bij veroordeeling tot eene gevangenisstraf van drie 
jaren of meer spreekt de mi.litaire regter tevens de in art. 11 
vermelde vervallenverklaring uit." 

[7de lid.] In het tweede lid van art , 2, in beide wetten, worden de 
woorden "Bij veroordeeling tot eene der andere straffen van het 
gemeene regt" vervangen door: "Bij veroordeeling tot gevangenis
straf van minder clan drie jaren". 

[Ssle liel .] In het tweede liel van art. ;3, in beide wetten, wordt 
het woord "gevangenisstraf" vervangen door: "hechtenis". 

O.R.O . Art. 11, lste-5de lid = Art. 9 , 4de_8sle lid. 

Memorie van Toelichting. 

A,·t. 11. De vele wijzigingen, die hier in de wetten van 1879 moesten 
worden voorgesteld, laten zich in vliJf pnnten samenvatten: 

a. Voorziening voorzoover die wetten rechtsgevolg verbonden aan de 
voortaan vervallende onteerende straffen van het gemeene recht. 

Zie de wijzigingen in art. 2 voorgesteld. 
Zou men wellicht met de in 't eerste lid van art. 2 imperatief voor

geschreven vervallen verklaring van den militairen stand hebben moeten 
breken? 

Onmogelijk. Naar militaire begrippen kan dergelijk voorschrift vooreerst 
nog niet gemist worden. Daarenboven, de enkele inzage van art. 7 van 
de beide wetten van 1879, waar ook aan de niet-onteerende militail'e 
gevangenisstraf van langeren duur de imperatief voorgeschreven ver
vallenverklaring verbonden werd, bewijst dat deze bijkomende straf niet, 
allerminst uitsluitend, van de thans afgeschafte legale infamie het uit
v loeisel is. 

»dri e jm'en of meer." Op die wijze wordt het minst veranderd, want 
men mag aannemen, dat voortaan ongeveer drie jaren gevangenisstraf 
zal worden opgelegd, waar tot dusver tot vijf jaar tuchthuisstraf werd 
veroordeeld. Maar daarenboven was de keuze van juist dit cijfer noodig 
om het verband te bewaren met art. 7, de,'de lid [zie 15de lid] waar, 
wegens de verkorting vau den duttl' der militaire gevangenisstraf (zie de 
wijzigingen in art. 19 (20) voorgesteld [zie 35ste lid]) het cijfer »vijf" 
teu minste tot "d"ie" moest worden verminderd. 

G.O. Art. 9, 4uc-8ste lid = Art. 9 , 4de-8ste lid. 
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Beraadslagingen in de Tweede Kamer. 

(9 '\laart 1!l86.) 

Amendement IJ van den heer ROOSEBOOM t luidende: 

Art. 2 in beide wetten wordt gelezen: 
"Bij verool'deeling tot gevangenisstraf kan de militaire regte!' tevens de in al'tikel 

11 vel'melde vervallenvm'klaring of de in artikel 12 vel'melde ontzegging uitspl'eken, 
wanneer hij van oOl'deel is, dat de schuldig vel'klaal'de tel' zake van het gepleegde 
feit vOOl'tdul"end of tijdelijk ongesehikt is om in den militaü'en stand te blijven of 
de betrekking van militail'en geërnploijeel'de te behouden, 

De in al,tikel I I vermelde vervallenverklal"ing wordt niet uitgesproken bij vel'
oOl'deeling tot gevangenisstrat van minder dan drie jaren. 

Bij veroordeeling tot gevangenisstl'af doOI' den burgm'lijken strafregtel' kan Onze 
Ministel' van Oorlog of Onze Minister van Marine deze vel'vallenverklaring of ont
zegging uitspreken." 

Dit amendement was, met de amendementen III en IV op art, 9, inge
diend met de volgende schriftelijke toelicltting: 

Het imperatief vool'schl'ift I'\e vervailrnverklarillg uit te spl'eken t wanneer hetzij in 
het Crimineel Wetboek de straf met den strop is gesteld , hetzij gevangenisstt'at ot 
militail'e gevangenisstl'at t beide VOOI' drie jaren of meer, wOl'den opgelegd, is niet 
in overeenstemming met het beginsel van afschaffing der onteel'ende straffen. n '.Vil 
men geen onteerende straffen" , zoo leest men in de Memorie van Toelichting op 
het ontwerp-Wetboek van Stl'afrecht, "het is dan niet genoeg alleen den naam [tot 
en met] onderscheiding tusschen onteerende en niet onteel'ende straffen_" [Dl. I. bl,158J, 

Nu de onteel'ende stl'affen in het gemeene recht vel'vallen zijn en men dit juiste 
beginsel ook van toepassing wil brengen op het militaire recht, blijft het, naar 
militai,'e begrippen, toch wel noodig dat de vel'vallenvel'k lal'Ïng - ontzetting van 
het recht om ooit weder bij de gewapende macht te dienen - ook kan toegepast 
worden, zonder dat de hoofdstraf VOOI' h6t leven wOl'dt opgelegd, maal' haar aan 
eene bepaalde straf te binden schijnt niet alleen onvel'dedigbaar met betrekking 
tot het beginsel van afschaffing der onteerende straffen, maar ook onlogisch met 
betl'ekking tot een ander beginsel van het Wetboek van Stl'afl'echt, hetwelk nu 
ook voor het militaire recht wOl'dt voorgesteld, namelijk de ruime bevoegdheid van 
den rechter in het bepalen der straf. Ook VOOI' de militaire l'echtel's wordt in dit 
ontwerp de bevoegdheid voorgesteld om, wanneel' op een misdl'ijf twintig jal'en 
militail'e gevangenisstraf is gesteld, zoo noodig één dog op te leggen, Waal' hun 
zoo ruime bevoegdheid wordt vel'leend, mag hun ook wel worden ovel'gelaten tI} 
bepalen of de aard van ltet misdrijf vervallenverklaring of ontzegging, of geen van 
beiden vOI'dert; men mag toch aannemen t dat de beoordeeling hiervan aan officieren 
kan overgelaten wOl'den. 

Door de voorgestelde wijzigingen zal verder de Minister van OOl'Iog of de Minister 
van Mal'ine worden aangewezen om de vervallenvel'klal'ing of de ontzegging uit te 
spreken bij veroordeeling dool' den but'gerlijken rechte I' , en vOlJrts de duur del' 
militaire gevangenisstl'llf V001' het geval van samenloop van misdl'ijven in ovel'een
stemming gebracht worden met den duul' del' gevangenisstt'af VOOI' dat geval I'ast
gesteld in de derde alinea van art, 10 van het Wetboek van Stl'llfrecht, 

Eindelijk wOl'dt naast de doodstmf, evenals naast de levenslange gevangenisstraf 
van het gemeene recht , V001' oorlogstijd eene deelbare stt'llf gesteld [zie amendement 
IV bij het 33ste-35ste lid]. 

r 
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De hee,' ROOSEBOOM: Ik heb zee,' weinig te voegen bij de gedrukte toelichting, 
De Regee,'ing wil bepalen dat bij ve,'oo,'deeling tot gevangenisstt-afvan drie jaren of 

langel' de ,'echte!' tevens de \ervallenvel'klaring van den militairen stand zal uitspreken, 
Ik geloof niet dat dit ovel'eenkomstig is met den geest van het nieuwe Strafwet

boek, Waal' men den militail'en rechter nu de bevoegdheid geeft, om waal' ten 
hoogste twintig ,jaren militai,'e gevangenisstl'af is bedl'eigd, slechts éfn dag op te 
leggen) daal' ligt het in den aal'rl del' zaak) dat men hem ook de bevoegdheid 
moet geven om al (Ian niet de vel'vallenvel'klal'ing van den militairen dienst uit te 
spl'eken, Daaromtrent kan, geloof ik, geen twijfel bestaan, 

De tweede alinea bevat de bepaling van de Regeel'ing voor zoove,' zij in het VOOI'
deel van den schuld ige is, dat bij ve,'oo,'deeling tot gevangenisstraf van minder 
dan drie jal'en geen ve,'vallenve!'klal'ing kan worden uitgesp,'oken, 

Ve,'de,' is het natllu,'lijk dat wan nee,' gevangenisstraf wOl'dt opgelegd dool' den bu,'
gerlijken ,'echter, el' oene auto,'iteit aangewezen moet worden, die de vervallenve,'
kla,'ing kan uitsp,'eken, aangezien de bllrgel'iijke ,'echtet' rlit bezwaal'lijk kan beoor
deelen, In de laatste alinea wOl'dt de Minister van OOl'Iog of de Minister van 
Marine t.laa,'toe aangewezen. 

(10 Maarl 1886,) 

De heer VAN DER KAA Y) lid der Commissie va" Rapporteun: De behandeling van 
de amendementen, dool' ons geacht medelid den heel' Rooseboom voo"gesteld, is 
op het oogenblik voor de Kamer een zeel' lastig werk, Om dat goed te doen is het 
toch noodig, dat men vert,'ollwd zij met al de bepalingen van het militaire straf
recht. zoowel van het Cl'imineel wetboek voor het hijgsvolk te land als van dat 
voor het k,'ijgsvolk te watel' , en met de wijzigingen die daarin gebl"acht zijn dOOl' 
de wetten van 1879, Men moet !laa,'bij hebben de wijzigingen die de Regeering in 
die wetsbepalingen b,'engt en daarnaast leggen de wijzigingen dool' ons geacht 
medelid vOOl'gesteld; en het goed en zOl'gvu Idig in elkander passen van d ie legkaart 
eischt groote nauwkeurigheid en daal'om veel tijd, Met overhaasting mag hiel' niet 
gehandeld worden, en aangezien van den beginne af Regeel'ing en Kamer zich 
geplaatst hebben op het standpunt, niet ingenomen ten opzichte van de ovel'ige stl"af
rechtelijke bepalingen, maal' alleen ten opzichte van het zoogenoemde fiscale en het 
militaire sll'afrecht, namelijk om dat zooveel mogelijk onvel"andel'd te laten, zoo laat het 
zich verklal'en dat, nu op het oogenblik belangrijke wijzigingen daarin worden voorge
steld, de Commissie aanvankelijk niet andel's dan aarzelend haal' gevoelen te kennen 
kan geven en zij et' ook pl'ijs op moet stellen, alvorens haal'laatste wool'd te spreken, 
het gevoelen der Regeel'ing te kennen; want uit den aa,'d del' zaak heeft hierovel' 
geene gedachten wisseling met eenig Departement van algemeen bestuur plaats gehad, 

De Commissie heeft omtl'ellt het 2de amendement van den geachten afgevaal'
digde, dat het eerst in behandeling komt, de eer het volgende op te merken, 

Zooals het ontwel'p gewijzigd is dool' de Regeering, blijft, wanneer eene gevan
nisstraf van d1'Ïe jaar of meel' wOl'dt opgelegd, de militail'e rechtet, verplicht de 
vel'vallenvel'klaring, in al't, II vel'meld) of de ontzegging vermeld in art. 12, uit 
te sp,'eken, De strekking nu van dit amelIdement is geene andere dan den rechter 
in dit opzicht vrij te laten, De heel' Rooseboom stelt voor, dat de ,'echter het zal 
kntl?.ell, maaT niet zal moften doen, 

Zietdaal' het eenige vel'schil tusschen het ontwerp van de Regeering en het voorstel 
van den heel' Rooseboom, 

Dool' de invoering van de algemeene minima, waardoor de rechter de bevoegd
heid zal hebben zelfs een enkelen dag gevangenis op te leggen, is, meent de voor
steller, aan den I'echtel' eene zoo groote bevoegdheid gegeven, dat men hem ook 
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wel kan Vl'ijlaten, als hij het l'aadzaam acht, de vervallen· verklaring '!an art. 11 
of de ontzegging van art. 12 uit te spreken, en het met die uitbl'eiding zijnel' 
bevoegdheid weinig strookt hem daal'toe te verplichten. 

De Commissie merkt echter op, dat wel de rechtel' de bevoegdheid heeft om , zelfs 
maal' een enkelen dag gevangenisstl-af op te leggen, maal' dat hij in dat geval. zelfs 
zoo lang hij gevangenisstraf van mindel' dan drie jaren uitspl'eekt. ook geen vervallen
verklal'ing of ontzegging behoeft uit te spl'eken, Die vel'plichting blijft alleen be taan. 
als de rechter het noodig oordeelt eene gevangenissta'af (in de cel) va.n drie jaren of 
langer op te leggen, Wanlleel' nu de rechtel' een feit zoo ernstig acht, dat hij meent 
zulk eene zware straf te moeten uitspreken, bestaat el' dan wel bezwaa" tegen de vel'· 
plichting om in dat geval ook de vel'vallenverklaring of de ontzegging uit te spl'eken 7 

De heel' Rooseboom zegt ons , da.t het betel' is zelfs in die ernstige gevallen den 
rechte I' vrij te laten, en dat dit niet strijdt met "militail'e begrippen" . ja zelfs 
daarmede geheel ovel'eenstemt, De Commissie heeft in de Memol'ie van Toelichting 
juist het tegenovel'gestelde gelezen, en daal'om stelt zij el' pl'ijs op hica'omb'ent bet 
gevoelen del' Regeel'ing te kennen. Immel'S in de genoemde Memorie [hiervoor bI. 
117] leest men: "Zou men wellicht met de in 't eerste lid van al'1. 2 imperatief 
voorgeschreven vel'vallenverklal1ng van den militairen stand hebben moeten breken 7" 

En het antwoord luidt: "Onmogelijk. Naar militaÎl'e begl'Îppeo kan dergelijk 
vOOl'Schl'ift vooreel'St nog niet gemist worden," 

Ziedaar d us een stl'ijd ten aanzien van militaire beg ri ppen van den meest ernstigen aard, 
De Commissie meent alzoo dat el' geen reden is om de zaak vool'loopig niet te 

laten bestaan gelijk zij is. Wellicht wal'e het vooI'stel van den heel' Rooseboom 
eene vel'betering in het militaÎl' stl-afrecht. maal' de Commissie is schroomvallig 
tot die wijziging thans ovel' te gaan, daal' zij niet noodzakelijk is voor de invoering 
vao het Strafwetboek. 

De heel' DU TOUR VAN BELLINCHAVE, !J.li,,;.!p/, VII?! Justitie: Daar het geachte 
lid del' Commissie het gevoelen del' Regeering wenscht te kennen omb'ent de 
amendementen van den geachten afgevaal'digde lIit Al'Ohem moet ik vel'klal'en. dat 
zij gemeend heeft voorloopig all één de tel'minologie del' militail'e wetten te moeten 
veranderen voor zoo vel' dat noodzakelijk is bij de invoel'ing van het Wetboek van 
Sta-afrecht • doch dezelve ovel'Îgens te behouden zooals zij thans geldende zijn. Dit 
staat in verband met haal' vool'Oemen om eene geheele herziening van de Cl'Îmi· 
neele Wetbueken VOOI' het kt-ijgsvol k te land en te water, na de invoering van het 
Wetboek van Stl-afrecht, VOOI' te bereiden, 

Uit dit oogpunt kan ik de poging van den geachten spl'ekel' niet toejuichen om 
thans reeds eenige wijzigingen VOOI' te stellen , en dat wel nadat het schriftelijk 
overleg tusschen Kamer An Regeel'ing reeds heeft plaats gehad ovel' de invoel'ingswet, 

Ik wensch slechts een voorbeeld aan te \ oeren ten bewijze dat eenige voorzichtig
heid in deze wel noodzakelijk is, Bij voorbeeld het amendement betl'elrende de poging 
[amendement 1X, lIa 24st8-288te lid]. De geachte spl'eke,' stelt VOOI' poging stl'af
baal' te stellen volgens de beginselen van al't, 45 van het Wetboek van Stt-afl'echt, 
Hij wenscht de bepaling. voorkomende in art, 16 del' wetten van November 1879 
tel'ug te nemen en te vervangen dool' de beginselen in het nieuwe wetboek neel'gelegd, 

Art, 45 luidt: "Poging tot misdl'ijf is stl'afbaar , wanneer het voornemen des 
daders zich dool' een begin van uitvoering heeft geopenbaard en de uitvoering 
alleen ten gevolge van omstandigheden van zijn wil onafhallkelijk niet is voltooid, 

"Het maximum del' hoofdstl'alIen, op het misdrijf gesteld, wOl'dt bij poging met 
een del'de verminderd," 

Op deze 2de alinea komt het aan. Nu is el' een artikel in het Cl'Ïmineele Wet
boek, het art, 108 . waarbij op PO!l;?!,1f tot desertie in oOl'logstijtl tie doodstl-af is ge-
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stel,i, Ik beg,'ijp niet hoe men volgens art, 45 Wetboek van St..afrecht, dat mis
d,'ijf zoude kunnen straffen, Ik haal dit alleen aan ten bewijze dat eenige VOOl'
zicIJtigheid noodzakelijk is, 

lk zal overigens zee,' weinig voegen bij hetgeen de geachte sp,'eker heeft gezegd 
ovel' het amendemellt nO. 2, De eerste alinea behelst eene innovatie geheel conform 
de beginselen van het Wetboek van Strafl'echt, Is men niet tegen die innovatie in 
begins!'l, dan zou tegen de aanneming van die alinea wel'kelijk geen gl'oot bezwaar 
zijn. want zij komt overeen met hetgeen het Wetboek van St,'afrecht bepaalt. 
Daarentegen doet zich het merkwa!\I'dig geval VOOI', dat de 2de alinea bepaald in 
stl'ijd is met de beginselen van genoemd wetboek. 

[n het 2de lid stelt de geachte afgevaal'digde voor om de facultatieve vervallen
vel'klaring bedoeld in het eerste lid, te verbieden bij veroOl'deelingen tot gevange
nis traf van mindel' dan dl'ie jal'en. Daal'entegen mel'k ik op, dat in het nieuwe 
Wetboek van Stl'afl'echt, men zie al't. 3·j 9. bepaald is, dat bij elke vel'oordeeling, 
hoe gel'ing de hoofdstl'af ook zij, de schuldige ontzet kan wOl'den van de rechten 
bij al't. 28 opgenoemd, 

Bij de militail'e strafwetboeken bepel'king, in het BllI'gel'lijk Stl'llfwetboek geen 
bepet'king, Hij wil dus hiel' iets vOOI'stellen in stl'ijd met een beginsel van het 
StI'afwetboek, Dit is een zeel' opmerkelijk vel'schijnsel: het eerste lid komt overeen 
met die beginselen, maal' het tweede lid is el' mede in stl'ijd, 

Omtl'ent het derde lid wensell ik op te mel'ken, dat de engagements-akten van 
militail'en geheel voorzien in de gevallen, die de geachte voorsteller op het oog 
heeft, zoodat ook dat vooI'Stel ovel'bodig is, 

lk vel'klaal' namens de Regeering dat wij ons, confol'm het gevoelen van de 
Commissie van RappOl'teurs , niet met het amendement kunnen vet'eenigen. 

De heel' WEITZEL, Minister van Oorlog: Een enkel woord slechts om te beves
tigen dat el' op het militaü'e standpunt inderdaad termen kunnen bestaan tot ver
vallenvel'klal'ing van den militail'en stand of tot ontzegging van het recht om den 
Staat met de wapenen te dienen, ofschoon die stl'all'en niet zouden kunnen worden 
toegepast op gl'ond van andel'e dan militaire wetten, 

Maal' ik laat el' op volgen tel' bevestiging van hetgeen mijn geachte ambtgenoot 
heeft gezegd, dat wij eene dergelijke bepaling daal'om niet noodig hebben, In de 
eel'ste plaats kan het misdrijf, waaraan de beklaagde schuldig wordt verklaal'd, 
uit den aal'd del' zaak alltcht leiden tot het wegzenden met een briefje van ontslag, 
en in de tweede plaats houdt het cOIÜI'act, dat met ieder vrijwilligel' wOl'dt aange
gaan, onder andel'en het navolgende in: "Wanneel' het mocht blijken, dat de aan
genomene, VÓÓI' het aangaan van zijn tegenwoOl'dig engagement rechterlijk vel'oor
deeld is geweest wegens emvoudigm die fs/al, b,drip!l,t~ike oplichting, of andere de gOfde 
trouw of eerliikh,it;l kwetsnzdp rJtisdrijvl'1I, of wanneel' later een vonnis wegens del'gelijk 
misdl'ijf tegen hem mocht worden uitgespl'oken, zal het den Millister van Oorlog vl'ij
staan, nen aangenomene onmiddellijk uit den dienst te verwijdel'en ,met of zonder pas
poort, en alzoo de tegenwoordige vel'bintenis zondel' eenige formaliteit te ontbinden," 

In die gevallen wordt dus de ~erbintenis verbl'oken en de pel'soon weggezonden. 
Dus het amendement is in dit opzicht niet noodig. 

De heel' ROOSEBOOM: VOOI' zoo ver ik uit de . wool'den van den Ministel' van Jus· 
titie en van den geachten afgevaardigde uit Alkmaal' , den heel' Van del' Kaay, heb 
kunnen opmaken, spreken zij niet tegen, dat het dooI' mij voorgestelde geheel iti 
in den geest van deze wet, dat wil zeggen dat het strekt om de bepalingen van 
het militair stl'afl'echt in overeenstemming te bl'engen met het Strafwetboek, Maal' 
hel schijnt, dat ik naar hunne meening te vel' ga, 
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De heer Van del' Kaay zegt: het doel is niet geweest om alle mogelijke innovatiën 
aan te bl'engen, maar integendeel om alles zooveel mogelijk hetzelfde te laten, 

De Minister van Justitie voegt er bij, dat de vool'gestelde wijzigingen meer eene 
quaestie van tel'minologie betreffen, 

Als dat de zaak wal'e , dan handen de verandel'ingen veel gel'inger moeten zijn, 
dan had men ook niet in het militail' stl'afl'echt een geheel nieuw stelsel moeten 
vooI'stellen , namelijk het geven del' bevoegdheid aan den militail'en rechte,' om 
V001' een bepaald misdl'ijf in plaats van 20 jal'en militaire gevangenisstraf, slechts 
één dag op te leggen, 

Dit is geen quaestie van terminologie , maal' een belangl'ijke stap op een nieuwen 
weg, Toch deinst men terug, nu ik ook eene del'gelijke bevoegdheid zou wenschen, 
maal' eene van veel gel'ingel' beteekenis, 

Het spreekt wel vanzelf, dat de schuldige vel'vallen vel'klaal'd moet kunnen 
wOl'den van den militail'en stand , maal' waal'om dit impel'atief vool'geschl'even bij 
eene vel'ool'deeling tot gevangenisstraf van dl'ie jal'en of meer? 

Die vel'vallenverklaring kan ook na aallneming van mijn amendement wel degelijk 
uitgesp,'oken wOI'den; maar men behoeft het niet te doen. 

Ik geef toe - de Ministel' van Oorlog heeft el' op gewezen - dat het moeilijk 
is, maar ik zeg niet: onmogelijk, om een misdrijf te noemen, waartegen gevan
genisstraf van drie jaal' is bedreigd, zonder dat het noodig zou wezen den schul· 
dige vel'vallen te verklal'en ~an den militail'en stand , maar ik heb gemeend toch 
in dat misschien mogelijke geval te moeten voorzien , ook om ovel'eenkomst te 
brengen met al't, 7 der wet van 14 November 1879, want ik geloof dat het 
amendement, wat de militaire gevangenisstraf betl'eft, bepaald noodig is, El' zijn tal 
van gevallen denkbaal', waal'in een soldaat, tot drie jal'en militaÎl'e gevangenisstraf 
of meer veI'ool'deeld, naar mijn inzien toch niet moet vervallen vel'klaal'd worden 
van den militairen stand, Ik behoef slechts op sommige artikelen van het Wetboek 
te wijzen, 

Art, 84 bij v, luidt: "Wanneel' militairen, van welken rang ook, welke bij de 
executie van een doodvonnis onder de wapenen zijn, zich veroodooven pardon of 
genade te roepen, zullen zij naai' omstandighedell en zelfs met den dood kunnen 
gestraft worden." 

Voor dat feit kan dus zekel' meel' dan 3 jal'en militaire gevangenisstl'af wOl'den 
opgelegd, Maal' is dat een misdl'ijf waarom iemand vel'vallen moet verklaal'd worden 
van den militairen stand f 

Nog een voorbeeld, dat in tijd van vrede kan voorkomen, 
Een inferieul' geeft in opgewonden toestand zijn sllpel'Îeur, misschien omdat 

deze hem in zijne oogen onbillijk behandeld heeft, een slag, Dat is een militail' 
vel'grijp , dat zwaar gestl'aft wOl'dt en moet worden, Maal' is dit een misdl'ijf, waal'· 
V001' iemand vool'goed vervallen vel'ldaal'd moet worden van den militairen stand? 

Ik geloof niet dat een del' militaire ledeu hiel' aanwezig, dit zal beweren, 
De Minister van Justitie heeft mijns inziens eene zeel' juiste opmerking gemaakt 

omtl'ellt het tweede lid van het ,lOOI' mij vool'gestelde al,tikel. Ik V001' mij zou geen 
bezwaar hebben het te laten vel'vallen , maar ik heb dit vool'gesteld om het vooI'stel 
del' Regeet'ing niet in het nadeel van den beschuldigde te Vel'andel'en. 

Wat de laatste alinea betl'eft, de Ministel' van OOl'Iog wijst op het engagements-contl'act, 
Ik weet dat daal'in eenige feiten genoemd worden, waarop de man ontslagen kan 

worden, indien hem deswege een vonnis van den stl'l\frechter tl'eft, Ik betwist ook 
volstl'ekt niet dat het l'echt daal'loe bestaat; maal' wanneer de bu I'gel'lijke l'echter 
het vonnis geveld heeft. zou, wanneer de wet niets van die vel'vallenvel'klal'ing 
bepaalde , de zaak daarmede uit moeten zijn, 

Uit een militair oogpunt zal de schuldige echter meermalen vel'vallen vel'klaal'd 
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moeten worden. Maal'. mij dunkt, dat als na de uitspraak van het vonnis de militait'e 
autol'ifeit el' nog eene stl'af bij wil doen, de bevoegdheid daartoe in de wet vel'meld 
moet zijn. Ovel'igens geef ik toe, dat dit slechts eene quaestie is van VOl'm. 

Wat betreft de strafbaal'heid \an "poging" hoop ik den Minister van Justitie te 
rescontreet'en als het daal'op beü'ekking hebbende amendement aan de orde zal zijn, 

Nog eene enkele opmel'king slechts, De indiening mijnel' amendementen heeft 
hoofdzakelijk ten doel gehad de aandacht van de Regeel'ing en del' Commissie van 
Rappol'teUl's te ~estigen op de leemten die m, i. in het wetsontwerp ten opzichte 
van het militail' stl'afrecht bestaan. Ik heb echter geen oogenblik het vOOl'nemen 
gekoestel'd om indien èn rle Regeel'ing èn de Commissie zich tegen een del' amende
menten mochten vet'zetten, over mijne voorstellen eene stemming uit te lokken, 
omdat ik begrijp dat het VOOI' de meeste leden del' Karnet' hoogst moeilijk moet 
zijn in deze quaestiën op staanden voet uitspl'aak te doen, lOod at zij zeel' begrij
pelijkerwijze geneigrl zouden zijn, vool'zichtigheidshalve tegen mijne amendementen 
te stemmen, terwijl verwel'ping el' van aanleiding zou kunnen geven tot vel'keel'de 
gevolgtl'ekkingen, die op den inhoud van het nieu we militail'e wetboek misschien 
nadeelig zouden kunnen werken . 

Niet dus op grond dat ik mij voldoende wederlegd acht, want ik blijf bij mijne 
opvatting, maal' om de gegeven reden verklaar ik mijn amendement nO. 2 in te 
trekken, als ook de laatste en vool'laatste a linea van amendement nO. 3 die op de 
vel'vallenvel'klal'ing betrekking hebben, 

Ik blijf echtel' het eerste gedeelte van amendement 3 handhaven [zie dit op blz. 124), 

[llel ulOen<lemeut wel'd ,lus door den voorsteller illgull'okkun.] 

[~} Ic lid.] Art. 4, B , 1"., in beide wetten, vervalt, 

[l0,1" lid.] net tweede ell derde lid van art. 5, in beicle wetten, 
vervallen. 

[l1,le lid.] Het e('r.<;!l' en tweede lid van art. 7, in beide wetten, 
worden gelezen: 

[120e lid.] "De militaire gevangenis traf be tuat in opsluiting 
in eene strafgevangenis. 

[13de lid.] "lTaar oum is ten minste één dag en, behoudens 
de gevallen waarill zij de straf van den strop vervangt en die 
van strafverhooging ter zake van samenloop van lllisdrijven, 
ten hoogste vijftien achtereenvolgende jaren. 

[1411e lid.] "Bij trafverhooging ter zake van amenloop van 
misdrijven is zij ten hoogste twintig achtel'eenvolgel1ne jaren ." 

[15 11e lid.] In het derde en vierde lid van art. 7, in beide 
wetteu, wordt het woord "vijf" vervangen dool': "drie". 

[ lGde lid.] In het vláde lid van art. 7, in beide wetten, worden 
de woorden: "spreekt , ... uit", vervangelI dool': "kan , , , 
uitspreken" . 
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Advies van den Raad van State. 

Het 2de lid van art. 7 der wet van 1879 (Staatsblad nO. 191) luidt 
nu, dat de militaire gevangenisstraf wordt opgelegd voor niet meer dan 
15 jaren. Naar de nien we redactie wordt in plaats van 15 jUl'en ge
schreven 15 ac/ttereenvo(qende jaren. De opmerking is gemaakt, dat volgens 
art. 15, alin. 3, Wetboek van Strafrecht het meermalen zal gebeuren, 
dat de veroordeelde de jaren ~ijner gevangenis traf niet achtereenvolgens, 
maar afgebroken door eêne voorwaardelijke invrijheidstelling, zal moeten 
ondergaan. Daar intusschen ook in art. 10 Wetboek van Strafrecht van 
achtel'eenvolgende jaren wordt gosproken , zal in de wijziging van dll wet 
van 1879 wel dezelfde uitdrukking behooren te worden gebezigd. 

Volgens de Memorie van Toelichting op dit art. 13 [9 J, betreffendt> 
art. 17 der wet van 1879, zullen de bepalingen omtrent den samenloop 
van strafbare feiten in het Wetboek voorkomende ook toepasselijk zijn 
in het militaire strafrecht, en bij samenloop van commune en militaire 
delicten. Daarom rijst de vraag, of niet de uitzondering op het maximum 
der gevangenisstraf van alin. 2 van art. 10 Wetboek van Strafrecht, 
bij alin. 3 en 4 van dat artikel gemaakt, ook toepasselijk moet worden 
verklaard op het maximum der militaire gevangenisstraf in art. 7 , alin. 
2, der wetten van 1879 te bepalen. Het zal dan toch Kunnen gebeuren, 
dat ook dat maximum tot twintig jaar kan worden opgevoerd (art. 57 
Wetboek van Strafrecht). 

O.R.O. Art. 11, 6de-9tle lid = Art. 9, 9dc-12de lid. 
[10 de lid.] »Haar duur is ten minste één dag en, behoudens de ge

vallen waarin zij de straf van den strop vervangt, ten hoogste vijftien 
achtereenvolgende jaren". 

l1ue en 12ûe lid = Art. 9, 150e en 16r1e lid. 

Memorie van Toelichting. 

Art. 11. b. Afschaffing der eenig-overgeblevene onteel'ende militaire straf. 
Zie de wijzigingen voorgesteld in artt. 4, 5, 16 (17) en 19 (20). 
De eenige reden waarom men in 1879 de straf met den kogel, voorzoover 

die den strop verving, met eerloosverklaring deed gepaard gaan, was 
deze: dat in het lichtere geval (hetzelfde feit in tijd van vrede) de ont
eerende tuchthuisstraf moe~t worden opgelegd. Nu de tuchthuisstraf ver
d wijnt, is de grond voor het behoud van nog ééne der algemeelI afge
keurde onteerende straffen vervallen [zie vervolg bij 33sle-35ste lid]. 

G.O. Art. 9, 9de-15de lid = O.R.O. Art. 11, 6de-12de lid. 

Beraadslagingen in de Tweede Kamer. 
(10 Mall!"l 1886.) 

Amendgment III van den heel' ROOSEBOOM, luidende; 

De wijzigingen vool'gesteld op het eerste, tweede, derde en vierde lid van art. 7 
in beide wetten worden gelezen: 

"Het eeT8te, tweede, derde en vierde I id van al·t. 7 in beide wetten worden gelezen: 

"De militail'e gevangenisstraf bestaat in opsluiting in eene stl-afgevangenis. 
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Haal' duur is ten minste één dag, behoudens de gevallen waarin zij de 
stl'af van den stl'Op vervangt en die van stl'afverhooging tel' zake van samenloop 
van misdl'ijven, ten hoogste vijftien achtel'eenvolgende jaren, 

Bij stl'afvel'hooging tel' zake van samenloop van misdt'ijven is zij ten hoogste 
twintig achtet'eenvolgende jaren, 

[Bij vel'ool'deeling tot militail'e gevangenisstl'af kan de regtel' tevens de in 
art, 11 vermelde vel'vallenverklaring of de in al't, 12 vel'melde ontzegging 
uitspreken, wanneer hij van oordeel is, dat de schuldig vel'klaal'de tel' zake 
van het gepleegde feit voorldurend of tijdelijk ongeschikt is, om in den militail'en 
stand te blijven of de betl'ekking van militaÎl'en geëmploijeel'de te behouden, 

De in al,tikel 11 vermelde vervallenvel'klal'ing wordt niet uitgesproken bij 
veroOl'deeling tot militaire gevangenisstl'af van mindel' dan dde jal'en",] 

[De laatste twee alinea's werden door den VOOI' teller ingetrokken, zie hiervoor bI. 123,J 

[Vgl. d. schl'iftelijke toelichting hiervoor bij amendement II bI. 118,J 

De heel' aOOSEBOOM: Bij dit amendement , namelijk het deel dat is blijven 
bestaan, is het vel'schil met de oOl'spronkelijke I'edactie deze, dat ik hiel'in heb 
gebracht samenloop van misdrijven, 

Het maximum van militail'e gevangenisstl'af is 15 jal'en , behoudens volgens het 
voorstel dCl' Regeel'ing, het geval waarll1 zij de sll'af van den stl'Op vervangt, 
Nu moet el' mijns inziens nog eene uitzondering gemaakt wOl'ilen, namelijk bij 
samenloop van misdl'ijven, daal' al't. 57 van het Stl'afwetboek ook toepasselijk is 
op het militair stl'afl'echt, De lezing, die ik nu vooI'stel, vool'ziet hierin Nu heb ik 
gisteren avond het vOOl'l'echt gehad eene samenkomst te hebben met de Commissie 
van Rapporteul's, en daarin is mij gebleken dat deze volkomen dezelfde opvatting 
heeft als nedel'gelegd is in mijn amendement, maal' zij meende dat het vanzelf 
spl'ak, dat die uitzondering moest gemaakt worden, zoodat zij niet uitdrukkelijk 
vermelding behoeft , Ik V001' mij twijfel hiel'aan, Wat is de zaak 7 De algemeene 
I'egel omtrent samenloop van misdl'ijven is , dat de straf verhoogd wOl'dt met 1/ 3 , 

Dus neemt men het maximum van de militaÎl'e gevangenisstraf, zijnde 15 jaal', 
dan zou men, zondel' dat de wet dit vp.rmeldt, 20 jaar kunnen opleggen, Ik erken, 
dat voor die opvatting veel te zeggen valt als al't. 10 van ons strafwetboek niet 
bestond, Maal' wat zegt art. 107 

"De gevangenisstraf is levenslang of tijdelijk, 
"De duur del' tijdelijke gevangenisstl'af is ten minste een dag en ten hoogste 

vijftien achtereenvolgende jal'en", 
En nu volgt el': 
"Zij kan V001' ten hoogste twintig achtel'eenvolgende jaren worden opgelegd in 

de gevallen, waarin op het misdl'ijf levenslange en tijd~lijke gevangenisstraf tel' 
keuze van den rechtel' zijn gestpld , en in die, waarin wegens strafvel'hooging tel' 
zake van samenloop van misdrijven , hel'haling van misdl'Ïjf of het bepaal.le bij 
al't, 44, de tijd van vijftien ja.'en wordt ovel'Schl'eden , 

"Zij kan in geen geval den tUd van twintig jaal' te boven gaan," 
Dus hiel' wordt de samenhoop uitdrukkelijk vel'meld, en daal'bij bepaald dat men 

in dat geval ook die 15 jal'en tot 20 kan verhoogen, Nu zou ik gaarne wenschen 
te weten: welke is de bedoeling van de Regeel'ing; is het wel'kelijk hal'e bedoeling, 
dat de militaire gevangenisstl'af ook dool' samenloop tot twintig jaar kan opgevoerd 
worden, ' of moet men zich impél'atief houden aan het maximum van vijftien jaar 7 

De heel' VAN DER KAA Y, lid der {'ommissie van Rapportfurs: De laatste vraag: 
of de algemeene beginselen, vool'komende in de acht eel'Ste Titels van het Wet
boek van Stl'afl'echt ook van toepassing zullen zijn op de militaire stt'afwetten, 
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moet, naaI' het inzien van de Commissie, zeel' bepaald toestemmend wOI'den be
antwoOl'd, vermits dal\,'in geene afwijkende bepalingen voorkomen (art, 9l Wet
boek van Strafl'echt), Zelfs staat uitdrukkelijk in het wetsontwerp van de Regeel'ing 
te lezen: "op deze militaire gevangenisstJoaf zijn toepasselijk de I'egelen, in het 
eerste Boek van het Wetboek van Strafl'echt voor f'le gevangenisstraf geschreven" 
[zie 18de lid], Daarom is ook art, 57 van het Wetboek van Stl'afl'echt hiel' toe
passelijk, luidende: "Bij samenhoop van meerdere feiten die als op zichzelve staande 
handelingen moeten worden beschouwd en meel'dere misdrijven opleveren waal'in 
gelijksoOl'tige hoofdstraffen zijn gesteld, wOl'dt ééne straf uitgespl'oken, 

"Het maximum dezer st.'af is het vereenigd bedrag van de hoogste st''affen op 
de feiten gesteld, doch niet hoogel' dan een derde boven het zwaarste maximum," 

Nu volgt, naal' de meening vtin de Commissie, daaruit, dat, al komen de 
wOOl'den, die de heel' Rooseboom voorstelt, in de wet niet voor, toch de militaire 
gevangenisstraf VOOI' samenloop van misdrijven zal kunnen worden verhoogd met 
een del'de, zoodat 15 jaal' zou wOl'den 20 jaar, Zoo is het ook in het Wetboek van 
Strafl'echt begl'epen, Maal' wat is bet geval? Men heeft in al't, 10 vall het Wetboek 
van Stl'afl'echt nog eens verwezen naar deze bepaling en duidelijkheidshalve gezegd, 
dat de gevangenisstraf, waal'Van de duur ten hoogste vijftien achtereenvolgende 
jaren is, ondel' anderen tel' zake van samenloop van misdrijven kan wOl'den opge
voerd tot twintig jaar en in geen geval twintig jaa,' kan te boven gaan, De Com
missie acht die verwijzing naar art, 57 in art, 10 eigenlijk ovel'bodig, Nu redeneert 
de geachte afgevaardigde echter aldus: wanneer gij zegt dat art, 57 stellig van 
toepassing is en dat dit ook in het Wetboek van Stmfl'echt het geval is, maal' 
desniettemin hebt gemeend goed te doen met in .ut, 10 van het St.I'afwetboek uit, 
drukkelijk te vel'klaren, dat, ten geyolge van samenloop van misdrijven en de 
daal'uit vool'tvloeiende vel'hooging met '/3' de gevangenisstraf kan verhoogd wOl'den 
tot een maximum van 20 jal'en, dan is het ook noodig hetzelfde hiel' te doen, 
omdat men bij vel'schil in vOI'm ook verschillend zou kunnen ,'edeneel'en en tot 
tegenovel'gestelde conclusiën komen, De Commissie is daal'om vooralsnog van 001'

deel - zij wenscht natuurlijk gaarne het gevoelen van de Regeering te kennen -
dat de aanneming van het amendement dOOI' den heel' Rooseboom vOOl'gesteld, nu 
de twee laatste leden daarvan zijn ingetl'Okken, wel stl'ikt genomen niet noodig is, 
maal' geen kwaad kan doen en misschien wenschelijk kan zijn, omdat dan dezelfde 
weg bewandeld wordt die ook bij het Stl-afwetboek is gevolgd. waal' in al't, 10 de 
zaak zoo minutieus is geregeld, 

De heel' DU TOUR VAN BELLTNCHA VE, Jllinista vnn Justitie: [n ovel'eenstem
ming met het gevoelen del' Commissie van Rappo,'teul's heeft de Regeel'ing geen 
bezwaar tegen het amendement, Getoetst aan de beginselen van het Stmfwetboek 
is het volkomen juist, maar natllul'lijk is het in ~tl'ijd met de beginselen van het 
Crimineel Wetboek, Wanneer men ovel' dat bezwaal' heen wil stappen. dan is er 
voor de Kamer geen bezwaal' om het amendement aan te nemen. want het is eene 
vel'betering en vCl'duidelijking, Maal' de geachte voorstellel' zal toch bet amende
ment nog eenigszins moeten wijzigen, omdat doOI' de intl'ekking van een deel; de 
aanhef niet juist meet' is, 

De heel' ROOSEBOOM: Men doet mij opmerken dat door de wegneming van het 
del'de en viel'de lid uit het amendement in den aanhef eene kleine wijziging moet 
gemaakt wOl'den, 

EI' zal nu gelezen moeten worden: Het ferJte en tweede lid van art. 7 enz, 

[Het amendement, waarvan nlsnu de aanhef luidde: »net efrste en tweede lid van 
art. 7" enz,. werd door de Regeering overgenomen,] 

- - -- - -----
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WIJZIGING VAN BESTAANDE WETTEN. Art. 9. 127 

[17·lc lid.] Het vijfde en zesdl} lid vau art. 7 , in beide wetten, 
wordell gcle\l;eu: . 

[18dc lid.] "Op deze militaire gevangellis t.raf zijn toepasselijk 
cic regelen, in het eerste Boek van het Wetboek van Strafrecht 
voor de gevallgeni straf geschreven." 

[19.Ie lid.] Art. 10 del' wet van 14 November 1 ' 79 (Staatsblad 
no. lUl) en het eerste, viprde en vijfde lid van art. 10 der wet 
van 14 Kovember 1 79 lStaatgólad no. lü3) worden gelezen: 

[20.1• lid.] "Ve straf van militaire detentie bestaat in opsluiting . 
in een huis van bewaring, of, zoo de gelegenheid ontbreekt daarvan 
gebruik te maken, in een huis van provoost, voor den tijd 
van ten minste één dag en ten hoogste twee achtereenvolgende 
jaren, behoudens het geval van strafverhooging ter zake van 
Rumenloop van misdrijven, ill welk geval haar duur ten hoog~te 
twee jaren en aeht ma.auden is. 

[21 s1 • lid.] Op de LlIilitaire detentie z~in toepaRselijk de regelen, 
in het eerste Boek va.n het Wetboek van Strafreeht voor de 
hechtenis geschreven. 

[22sle lid.] Het verwek van den veroordeelde 0111 cle detentie in 
afzondering te olldergaan wordt alleen toege taan zoo daartoe 
gelegenheid be taat." 

[23.1" lid.] In het derde lid van art. 10 del' wet van 14 November 
1 79 (Staatsó!ad nO. 1 Dm vervallen de woorden: "of wlfs de 
verdere nitvoerillg geschorst". 

Advies van den Raad van State. 

[Vervolg van het vermelde op bl. 114.J Bij nadere overweging kwam men 
er toe, dat de oplossing hierin te zoeken schijnt, dat, terwijl in het 
Strafwetboek van geva'TIgenisstraf wordt gehandeld, de wetten van 1879 
van 1IIilitaÏ7'e gevangenisstraf gewagen, en dus de vraag zou kunnen worden 
geopperd, of de laatste wel, wat de toepassing van de bepalingen van 
het Strafwetboek aangaat, met de eerste is gelijk te stellen. Ofschoon 
de Raad niet twijfelt, of deze oplossing is de ware, zoo houdt hij zich 
toch overtuigd, dat deze bedoeling velen niet dadelijk in bet oog zal 
vallen, en dat het daarom verkieslijk is, met weglating van de toe
passelijkverklal'ing del' opgenoemde artikelen, meer in aànsluiting aan al t. 
91 Wetboek van Strafrecht te schrijven: Op deze militail'e gevangenisst1'aj 
zijn toepassel'Ï(jk de l'egelen, in het ee7'ste boek van het Wetboek van Stmf
l'echt voo/' de gevangenisstraf geselweven. En evenzoo zou in art. 10 geschreven 
kunnen worden: Op de militai1'e detentie ziJ"n toepasselijk de l'egelen, in het 
eerste boek van het Wetboek L'an Strafl'echt l'OO/' de hechtenis geschreven, met 
de volgende uitzondel'ing, . . . . 

Het verdient echter overweging, of niet de naam zelf van militai,'e 
gevangenisstl'aj'in de wetten van 1879 door den enkelen naam gevangemsstl'aj 
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wu kunnen worden vervangen, en of niet de militaire detentif' voortaan 
in die wetten hechtenis zou kunnen worden genoemd. 

Op art. 10 der wetten van 1879 (Staatsbladen nOS. 191 en 193). 
In de redactie van alin. 1, woals die thans wordt voorgesteld, komen 

voor de woorden in oo1'loystijd. Bedriegt de Raad zich niet, dan zal het 
wel in de bedoeling liggen onder oorlogstijd hier betzelfde te verstaan, 
als in art. 87 Wetboek van Strafrecht onder tUd van oOI'log wordt be
grepen. Is dit zoo, dan eischt de regelmatigheid, dat men hier de laatste 
uitdrukking bezige. en zal bovendien eene uitdrukkelijke toepasselijk ver
klàling van art. 87 noodig zijn, want art. 91 heeft daarop geen betrekking. 

Mocht tegen 's Raads opvatting de bedoeling zijn met oor'logstijd hier 
iets anders te kennen te geven, dan ware bet t , ch beter eene andere 
uitdrukking te kiezen dan deze, die met het tijd van o01'log zoo bijna 
gelijkluidend is. 

Dat de veroordeelde tot militaire detentie, uitgezonderd in oorlogstijd, 
altijd in een huis van bewaring zal moeten worden opgesloten, kan voor 
de zeemacht bezwaar opleveren. Behoort de veroordeelde tot de manschap 
van een schip, dat in een haven, en wellicht zeilree ligt, en is in die 
haven geen huis van bewaring, dan moet men van een daar aanwezige 
provoost of van een daar be&taand huis van detentie gebruik kunn!\n 
maken, omdat er niet altijd gelegenheid zal zijn den veroordeelde naar 
een elders geplaatst huis van bewaring op te zenden. Voor dat schip 
gelden dan dezelfde redenen in vredestijd, die voor de landmacht alleen 
in tijd van oorlog het gebruik van een huis van detentie of provoost 
noodzakelijk maken. 

De Raad geeft daarom in overweging de eerste alinea van art. 10 
der wet van 1879 (Staatsólad nO. 193) aldus te doen luiden: 

j)e straf van militaire detentie bestaat in opsluiting in Pdn huis van 
bewa1'ing of, zoo de gelegenheid ontbl'eekt daw'van geól'uik te maken, in een 
!tuis van detentie of rJ1'OiJOost, vaal' enz., enz. 

De opneming van het woord aclttel'eenvolgende vóór jal'en zal in dit artikel 
van het Crimineel Wetboek voor het krijgsvolk t e water niet wel mQgelijk 
zijn, vermits de derde alinea een geval aanwijst, waarin de uitvoering 
kan of behoort te worden geschorst. In ieder geval zou, indien men het 
woord behield, de l'!\dactie van alin. 3 duidelijker moeten uitdrukken, 
dat de bevoegdheid tot ~chorsing bebouden blijft als uitzondering. 

De voorgestelde nieuwe redactie van het vierde lid van art. 10 be
paalt dat aan den veroordeelde op zijn verzoek vergund wordt de detentie 
in afzondering te ondergaan . Voor de zeemacht kan deze regel niet zoo 
algemeen gesteld worden, maar die vergunning alleen toegezegd worden, 
voor zoover daartoe gelegenheid bestaat. 

Wordt de toepasselijkverklaring van eenige bepaalde artikelen in het 
nieuwe vijfde lid overeenkomstig 'sRaads advies bij art. 7 der beide wetten 
van 1879 [zie bI. 114], door eene algemeen ere bepaling vervangen, dan zal 
het nieuwe vierde lid geheel kunnen vervallen. Maal' dan zal in de [Jlaats 
daarvan eene alinea moeten worden opgenomen houdende, dat het ver
zoek van den tot detentie veroordeelde om zijne straf in afzondering 
te mogen ondergaan alleen wordt toegestaan, zoo daartoe gelegenheid 
bestaat. 
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WIJZIGING VAN BESTAANDE WETTEN. Art. 9. 129 

O.R.O Art. 11, 13de·15de lid = Art. 9, 17de·19de lid. 
[16de lid.) De straf van militaire detentie bestaat in opsluiting in een 

huis van bewaring, of, zoo de gelegenheid ontbreekt daarvan gebruik 
te maken, in een huis van provoost, voor den tijd van ten minste één 
dag en ten hoogste twee achtereenvolgende jaren. 

17de-19do lid = Art. 9, 21ste-23ste lid. 

Memorie van Toelichting. 

Art. 11. c. Toepassing van de beginselen en regelen in het Stmfwetboek 
respectievelijk voor de gevangenisstraf en de hechtenis gesteld, ook op 
de militaire gevangenisstraf en de militaire detentie. 

Zie de wijzigingen voorgesteld in de artikelen 7, 10 en 19 (20). 
Inderdaad wordt hiel' niets nieuws voorgesteld, maar eenvoudig ook 

voor 't vervolg de toepassing verzekerd van het reeds in 1879 door de 
beide takken der Vertegenwoordiging met nagenoeg eenparige stemmen 
goedgekeurde beginsel om de militaire gevangenisstraf en de militaire 
detentie conform de niet-onteerende vrijheidsstraffen van het gemeene 
recht te regelen. Werd reeds toen bepaald dat bij de militaire gevangenis
straf en de militaire detentie »op de wijze en in de gevallen bij het 
gemeene recht ten opzichte van de correctioneele gevangenisstraf vast
gesteld" de eenzame opsluiting zou kunnen worden toegepast, hetzelfde 
beginsel moet thans er toe leiden om, even als in het Strafwetboek ge
schiedt, bij gevangenisstraf van vijf jaren of daarbeneden de afzonderlijke 
opsluiting imperatief voor te schrijven - bij de detentie den regel toe 
te passen die bij de hechtenis werd aangenomen. 

En de Regeering acht zich gelukkig, dat zij eindelijk ook voor de 
militairen aan de afzonderlijke opsluiting de gewenschte uitbreiding geven 
kan. Niet enkel, zelfs niet in de eerste plaats, omdat daardoor ook voor 
hen eene gewenschte bekorting van den duur van den straftijd kan worden 
verkregen. Maar ook, on vooral, omdat voor den militair wellicht nog 
meer dan voor den burger, de cel een eisch der rechtvaardigheid is. Geene 
gevangenis is er in het gansche rijk, waal' tusschen den hoogsten en den 
laagsten graad hetzij van zedelijke verdorvenheid, hetzij van zedelijke 
zwakheid, het verschil zóó groot is als in die bij Leiden. Den met alle 
soort van zonden bekenden, geheel gedemoraliseerden vreemdeling, die 
ten slotte als soldaat van ons Indisch leger met de meest ergerlijke feiten 
zijne loopbaan besloot, en den onbedorven milicien, die zich in een onge
lukkig oogenblik tegen de subordinatie vergreep, vindt men daar ver
eenigd. En tusschen die beide uitersten hoe ontelbare nuances I Geene 
andere classificatie is hier mogelijk dan die door de cel verkregen wordt. 

Ook nog eene andere reden doet de cel ook bepaaldelijk voor de militairen 
wenschelijk achten. Ongetwijfeld bestaat ook nu reeds tusschen het leven 
in eene kazerne en het leven in eene gevangenis een onmetelijk verschil; 
verhalen alsof bijv. de voeding der gevangenen even goed zou zijn als 
die der militairen 1 , zijn verzinsels, waarvan de verspreiding alleen strekken 
kan om sommigen van den krijgsdienst af te schrikken en anderen naar 

1 Per week ontvangt bijv. de soldaat 1,84 kilo vleesch en vet, de gevangene te Leiden 
slechts 0,33 (33 lood). De soldaat ontvangt alzoo bijna zes maal zooveel. 

V 9 
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de gevangenis te doen verlangen. Maar dit neemt niet weg dat toch het 
verschil tusschen kazerne en gevangenis nog grooter moet worden dan 
hAt is. De overgang van de kazerne tot de gevangenis moet zóó kras en 
zóó bitter wezen als slechts binnen de grenzen door de humaniteit ge
steld, mogelijk is. Eene korte maar zeer gevoelige straf is, ook in 't belang 
der militaire tucht, ver te vArkiezen boven eene langdurige opsluiting 
in gemeenschappelijke zalen die door de gewoonte al spoedig haar karakter 
van straf voor een goed deel verliest. 

De toepasselijkverklaring van de regelen in het Strafwetboek voor de 
gevangenisstraf geschreven op de militaire gevangenisstraf schijnt hier
mede voldoend toegelicht; niet minder het nieuwe zesde lid van art. 7. 

De noodzakelijkheid der bijvoeging in (1.rt. 10 "bOf ook, :00 de ge
legenheid ontbreekt daarvan gebruik te maken in een huis van Pl'OVOOSt" ligt 
voor de hand. Het laat zich denken dat b. v. in eene belegerde of berende 
plaats geen huis van bewaring besta.at, terwijl uitstel der executie on
raadzaam zijn zou. Het tweede lid van art. 3 behoudt dan ook goeden 
zin, al worden in gewone tijden hechtenis en detentie in dezelfde ge
vangenis ten uitvoer gelegd. 

Het vervallen der wo.orden; "IJ of zelfs de verdere uitvoering geschorst" 
in art. 10 der wet (Staatsblad nO. 193), staat in verband met het thans 
ook in deze wetten duidelijk uitgesproken beginsel van de continuiteit 
der straf. Hetgeen in hetzelfde lid voorafgaat, geeft voldoende middelen 
aan de hand om te zorgen dat eene verdere uitvoering van de straf de 
gezondheid van den veroordeelde niet al te zeer benadeele. 

G.O. Art. 9, 16de-22ste lid = O.R.O. Art. 11, 13de-19de lid. 

Beraadslagingen in de Tweede Kamer. 

(10 Maart 1886.) 

.Amendement V van den heer' ROOSEBOOM, luidende: 

Achter het eerste lid der wijziging vool'gesteld op al·t. 10 in beide wetten te 
doen volgen: 

'" behoudens het geval van stl'afverhooging tel' zake van samenloop van mis· 
drijven, in welk geval haal' duur ten hoogste twee jal'en en acht maanden is". 

Dit amendement was ingediend met de volgende schriftelijke toetichtin!l: 

Hierdoor zal de duur der militaire detentie voor het geval van samenloop van mis
drijven in overeenstemming gebracht worden met den duur der hechtenis voor dit 
geval vastgesteld in de tweede alinea van art. 18 van het Wetboek van Strafrecht. 

De heel' ROOSEBOOM: Nu de Regeeri ng het gewijzigd amendement nO. 3 heeft 
overgenomen [zie bI. 124-126], geloof ik niet dat el' bij haar ovel'wegend bezwaar 
tegen kan bestaan om ten opzichte van dit amendement hetzelfde te doen, want 
het handelt over volkomen hetzelfde beginsel, maar nu betl'etl'ende de militail'e 
detentie. Hiel' wordt bij samenloop het maximum der detentie vel·hoogd. 

Ik zou dus aan de Regeering willen vl'agen of dezelfde redenen die haar het 
vorige amendement deden overnemen, haar niet zullen nopen ten opzichte van dit 
voorstel hetzelfde te doen 7 
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WIJZIGING VAN BESTAANDE WETTEN. Art. 9. 181 

De heer VAN DER KAA Y, Zid der C'ommi.fSie van Rapporteurs: Ook tegen de aan· 
neming van dit amendement bestaat bij de Commissie geen bezwaar. Nu het vorige 
amendement dOOl' de Regeel'ing is overgenomen, zou het, naar onze meening, op 
haar weg kunnen liggen ten aanzien van dit amendement hetzelfde te doen. 

[Het nroenderoent werd door de Regeering overgenomen.] 

[24ste lid.] In het derde lid van art. 13 der wet van 14 
November 1 79 (Staat8blad no. 191) en in het tweede lid van 
art. 13 del' wet van 14 November 1 79 (Staat8blad llO. 193) 
worden de woorden "militaire detentie of tot correctioneele ge
vangenisstraf, wanneer" vervangen door: "militaire detentie, 
tot militaire gevangenisstraf, of tot gevangenisstraf, beide van 
minder dan drie jareu, voor zoovel' de regter niet tevens de in 
art. 12 vermelde ontzegging heeft uitgesproken en". 

[25ste lid.] lIet eer8te lid van art. 15 der wet van 14 November 
1 79 (Staat8blad no. 191) en van art. 16 der wet van 14 November 
1 79 (Staat8blad no. 193) wordt gelezen: 

[26ste lid.] "Wanneer een militair tot militaire gevangenisstraf 
of tot gevangenis traf zonder de in art. 12 vermelde ontllegging , 
tot hechtenis of tot militaire detentie is veroordeeld geweest, 
wordt de tijd zijner opsluiting, ook der preventieve, niet als 
diensttijd medegerekend. " 

[27sle lid.] In het eer8te lid van art. 16 der wet van 14 November 
1879 (Staat8blad no. 191) en van art. 17 der wet van 14 November 
1879 (Staat8blaa uo. 193) worden de woorden "wanneer tegen 
het voltooid misdrijf de doodstraf met eerloosverklaring of de 
tuchthuisstraf is bedreigd" vervangen door: "wanneer op het 
voltooid misdrijf door het Crimineel Wetboek de doodstraf met 
den strop werd gesteld". 

[28sle lid.] In het tweede lid van laatstgemelde beide artikelen 
worden de woorden "tuchthuisstraf van vijf tot twintig jaren" 
vervangen door; "militaire gevangenisstraf van ten hoogste 
dertien jaren." 

O.R.O. Art. 11 [20sle lid]. In het derde lid van art. 13 der wet van 
14 November 1879 (Staatsblad nO. 191) en in het tweede lid van art. 13 
der Wilt van 14 November 1879 (Staatsblad nO. 193) worden de woorden 
:0 milit.aire detentie of tot cOl'l'ectioneele gevangenisstraf, wanneer" ver
vangen door: • militaire detentie, tot militaire gevangenisstraf van minder 
dan vijf jaren, of tot gevangenisstraf van minder dan drie jaren, voor
zoo ver de regter niet tevens de in art. 12 vermelde ontzegging heeft 
uitgesproken en hij," 

21ste en 22ste lid = Art. 9, 25ste en 26ste lid. 
L 23ste lid.] In het eerste lid van art. 16 der wet van 14 N ovem ber 
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1879 (Staatsblad nO. 191) en van art. 17 der wet van 14 November 1879 
(Staatsblad nO. 193) worden de woorden» de doodstraf met eerloosverklal'ing 
of de tuchthuisstraf is bedreigd" vermngen door: »door het Crimineel 
Wetboek de doodstraf met den strop werd bedreigd." 

24sl0 lid = Art. 9, 28sle lid. 

Memorie van Toelichting. 

Art. 11. e. Eindelijk worden hier eenige wijzigingen voorgesteld die 
slechts terminologische, geenszins zakelijke beteekenis hebben. 

Zie de wijzigingen van art. 3, 15 (16), 16 (17) eerste lid. 

G.O. Art. 9, 23sle-25sle lid = O.R.O. Art. 11, 20ste-22sle lid. 
26sle lid = O.R.O. Art. 11, 23sle lid, behalve aan 't slot :.gesteld" 

voor :. bedreigd". 
27sle lid = O.R.O. Art. 11, 24sle lid. 

Nota van wijzigingen, e, 

Art. 9. De zinsnede beginnende met: In het eerste lid van art. 16 
der wet van 14 November 1879 (Staatsblad nO. 191) enz" [G.O. 26ste 
lid] wordt gelezen, als volgt: 

In het enz. = Art. 9, 27ste lid. 

Beraadslagingen in de Tweede Kamer. 
(10 Maart 1886.) 

Amendement VI van den heer ROOSEBOOM, luidende: 

Bij de voorgestelde wijziging in het derde lid van art, 13 der wet van 14 
November 1879 (Strtatsblad nO. 191) en in het tweede lid van art, 13 der wet 
van 14 November 1879 (Staatsblad nO, 193) de woorden: 

"militaire detentie, tot militaire gevangenisstl-af van minder dan vijf jaren, 
of tot gevangenisstl-af van minder dan drie jal'en, voor zoo vel' de regter niet 
tevens de in art, 12 vermelde ontzegging heeft uitgesproken en hij" 

te vervangen door: 

"militaire detentie, tot militaire gevangenisstt-af of tot gevangenisstl-af, beide 
van mindel' dan drie jaren, voor zoover de regtel' niet tevens de in al't, 12 
vermelde ontzegging heeft uitgesproken, en" 

of wanneel' de amendementen II, Hl en IV zijn aangenomen dool': 

"militaire detentie, tot militail'e gevangenisstl'llf of tot gevangenisstraf, voor 
zoo ver de regter niet tevens de in art, II vermelde vervallenverklal'Îng of de 
in art, 12 vermelde ontzegging heeft uitgesproken, en" 

Dit amendement was ingediend met de volgende schriftelijke toelichting,' 

Wordt de bedoelde alinea van art, 13 der beide wetten van 14 Novembel' 1879 
gewijzigd volgens het vool'stel der Regeering, dan wOl'dt aan den militairen rechter 
het recht gegeven om iemand, dien hij tot meer dan drie jal'en (3-5 jaren) mili-
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tail'e gevangenisstraf vel'oordeelt, te degl'Sdeeren, terwijl hij hem krachtens de wij
ziging in het 3de lid van art. 7 moet vel'vallen verklaren, zood ra hij hem drie of 
meel' jal'en militaire gevangenissti'Sf oplegt. 

Zijn de amendementen II , III en IV aangenomen, dan moet de rechter ook de 
bevoegdheid hebben de degradatie uit te spreken bij veroordeeling tot militaire ge
vangenissti'Sf of tot gevangenisstl'af vali meel' dan drie jal'en, wanneer hij niet de 
ontzegging of vervallenverklaring uitspreekt, 

Het woordje "hij" moet vervallen, omdat het andel's te veel in de wetten zou staan. 

De heel' ROOSEBOOM: Voor dit amendement heb ik twee lezingen vool'gesteld, 
de eerste VOOI' het geval dat de amendementen II en III niet waren aangenomen, 
de tweede voor het geval, dat dit wel plaats had . 

Nu de amendementen JI en een gedeelte van III dool' mij zijn ingetrokken, ver
valt de laatste lezing. 

Wat verdeI' dit amendement betl'eft wijs ik el' op dat hiel' eene bepaalde fout 
in de wet moet zijn. Wat toch is de zaak? De bepaling blijft nu bestaan dat een 
militaü', die tot (lI'ie of meel' jaren militaÎl'e gevangenisstl'af veroordeeld is, vel" 
vallen verklaard wordt van den militairen stand. En hier geeft de Regeel'ing aan 
den militairen rechter de bevoegdheid om ook iemand die van drie tot vijf ja l'en 
militaire gevangenisstraf is vel'oordeeld, te degmdeel'en, Dit is, geloof ik, een 
abuis. Het zou in elk geval in het stelsel der Regeering liggen om die vijf jal'en 
in drie jaren te vel'Snderen. 

Verder zal het woordje "hij" moeten vervallen, daal' het anders bij aanneming 
van de Regeeringsredactie tweemaal in de wet zou staan. 

De heel' BEELAERTS VAN BLOKLAND , lid der Commissie flan Rapporteurs: De 
Commissie van Rapporteurs is van oordeel dat de opmel'kingen van den heel' Roose
boom , stl'ekkende om het cijfer " vijf' te vel'Snderen in "drie" en het woordje "hij" 
weg te laten, volkomen juist zijn, 

[Het amendement werd door de Regeeriog overgenomen.] 

Amendement VII van den heer ROOSEBOOM, luidende,' 

Tusschen de vool'gestelde wijziging op het derde lid van art, 13 en die op het 
eerste lid van art. 15 del' wet van 14 November 1879 (Staatsblad nO, 191) te voegen 
het navolgende: 

»Aan art. 13 del' wet van 14 November 1879 (Staatsblad nO. 191) wordt 
een nieuw lid toegevoegd, aldus luidende: 

"Na eene vel'oordeeling tot gevangenisstraf dool' den burgerlijken sb'Sfreg
tel' is de commandeel'ende officier van het korps, waartoe de vel'oordeelde be
hoort, bevoegd deze degradatie uit te spreken." 

"Aan art. 13 del' wet van 14 Novembel' 1879 (Staatsblad nO , 191) wordt 
een nieuw lid toegevoegd , aldus luidende: 

"Na eene vel'oOl'deeling tot gevangenisstraf dool' den bUl'gerlijken stl'Sf
regtel' is de commandeerende officier, bedoeld bij art. 4 van de Rechtspleging 
bij de zeemacht, bevoegd deze degradatie uit te spl'eken." 

Dit amendement was ingediend met de volgende schriftelijke toelichting: 

Hierdool' zal de autoritE'it worden aangewezen, die de degl'Sdatie kan uitspreken 
na een veroordeelend vonnis van den burgerlijken stl'Sfl'echtel', 
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De heel' ROOSEBOOM: Dit amendement houdt eenigszini verband met de laatste 
alinea van amendement nO. 2. Wanneer een militair dOOl' den bUl'gerlijken rechter 
tot gevangenisstraf wordt vel'oOl'deeld, is deze natuurlijk niet bflvoegd om hem te 
gelijk te degradeel'en, en toch kan dit noodig zijn, Tegenwoordig geschiedt die de
gl'adatie, wanneel' zij noodig blijkt, dool' den korps-commandant, maal' ik wilde 
gaarne dat die bevoegdheid van den commandant in de wet werd opgenomen, Het 
geldt hetzelfde beginsel, dat ik straks verdedigde j wanneel' de bUl'gel'lijke rechter 
het vonnis heeft gewezen, dan zou de korps-commandant mijns inziens niet daarbij 
nog de straf van degl-adatie moeten voegen, zonder dat de wet hem daartoe mach
tigde. Maal' aangezien die dOOl' mij vool'gestelde bepaling in amendement nO. 2 
niet in de wet zal wOl'den opgenomen, heb ik de eel' ook amendement nO, 7 in te 
trekken. 

[Het amendement werd dus door den voorsteller ingetrokken,] 

Amendement VIJl van den heer ROOSEBOOM, luidende: 

Tusschen de voorgestelde wijziging op het derde lid van al't. 13 en die op 
het eerste lid van al't. 15 del' wet van 14 November 1879 (Staatsblad nO. 191) 
te voegen een nieuw lid, aldus luidende: 

In art. 14 del' wet van 14 Novembel' 1879 (Staatsblad nO. 191) worden de 
woorden: 

"Bij veroordeeling van een minderen militair tot de stl-af van militaire de
tentie tel' zake van eenig misdrijf' vel'vangen dool': 

"Bij veroordeeling van een minderen militair tot de straf van militaire de
tentie of militaire gevangenisstraf tel' zake van eenig misdrijf', 

Dit amendement werd ingediend met de volgende schl'iftelijke toelichting: 

In de Memorie van Toelichting op het ontwel'p del' wet van 14 November] 879 
(Staatsblad nO, 191) werd gezegd, dat aan den rechte I' hier de bevoegdheid WOl'dt 
verleend de bijkomende stl'af ~an plaatsing in eene klasse van militnit'en, aan eene 
gesü'engere kt-ijgstucht ondel'worpen, zoowel uit te spl'eken in geval van misdrijven 
waartegen de wet detentie bedl'eigt, als in geval van misdrijven waal'tegen tle wet 
eene zwaardere sü-af bedreigt., maal' de I'echter met toepassing van vel'Zachtende 
omstandigheden slechts de stl-af van detentie oplegt. Indien echter het stelsel del' 
verzachtende omstandigheden moet vel'vallen, mag, waal' uitsluitend militail'e ge
vangenisstraf is bedreigd, wel tot een minimum van één dag worden afgedaald, 
maal' deze niet meel' in detentie worden veranderd. Het is dus ovel'eenkomstig de 
bedoeling van den wetgever van 1879, indien de bevoegdheid tot het uitspreken 
dezer bijkomende sü'af uitgebreid wOl'dt tot de gevallen, waal'in de rechter voor 
de genoemde misdl'ijven eene geringe militail'e gevangenisstraf zonder vervallen
verklaring of ontzegging oplegt, 

[Aan de behandeling van dit amendement ging vooraf die over 't amendement-Roose
boom I op de artt, 20 en 22 der wetten van 14 November 1879 (zie bI. 142), waarna 
dit ameudement door den voorsteller werd ingetrokken,] 

Amendement IX van den hem' RoOSEBOOM, luidende: 

De voorgestelde wijzigingen op het eerste en tweede lid van art. 16 del' wet 
van 1.J, Novembel' 1879 (Staatsblad nO. 191) en van al't, 17 del' wet van 14 
Novembel' 1879 (Staatsblad nn, 193), te vervangen dool' de woorden: 

-------- -
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"Op het in art, 2 dezer wet vermelde tijdstip zijn afgeschaft art, 16 del' 
wet van 14 November 1879 (Staatsblad na, 191) en al't. 17 del' wet van 14 No
vember 1879 (Staatsblad na, 193). " 

Dit amendement wel'd ingediend met de volgende schriftelijke toelichting: 

Krachtens al't, 91 van het Wetboek van Strafrecht zijn de bepalingen omtrent 
"poging" van het gemeene I'echt op alle misdrijvpn van het Crimineel Wetboek 
toepasselijk. Dit was ook I'eeds de bedoeling van de samenstellel'S van dit Wetboek 
blijkens al't. 20 van den dool' hen vool'gestelden titel: "Van de misdaden en del'
zelve!' toel'ekening", welke titel op het advies van den Raad van State in 1814 uit 
de militail'e wetten is gelicht, daar deze van oOl'deel was "dat zulk een titel onge
twijfeld in het algemeen Crimineel Wetboek zal voorkomen". 

DOOI' art. 16 (17) af te schaffen, zal aan tal van anomalieën een eind worden 
gemaakt, Om sle.:hts eene enkele te noemen: 

Het Hoog Militair Gel'echtshof heeft in zijne jurispl'udentie steeds de leer gehand
haafd, dat in alle gevallen behalve dat van art, 188 van het Crimineel Wetboek 
(diefstal dool' een militair bij dengenen bij wien hij op schildwacht geplaatst is) 
poging tot militairen diefstal niet stl-afbaal' was. Daal' nu evenwel poging tot dief
stal in het gemeene recht wel st.'afbaar is, komt men, in vel'band met de juris
prudentie omtl'ent den diefstal met vel'Zwarende omstandighedt:n, tot de gevolg
trekking, dat poging tot diefstal gestt'aft wOl'dt wanneel' slechts het bewijs ont
bl'eekt, dat ze in de chambl'ée enz, heeft plaats gehad, dat ze daal'entegen niet 
strafbaar is, als dit bewijs kan geleverd worden en weder st.'afbaal', als men be
wijzen kan, dat el' braak of gebl'uik van valsche sleutels bij heeft plaats gehad, 

Buiten twijfel is het wenschelijk voortaan Titel IV van het Eerste Boek van het 
Wetboek van Strafl'echt tot richtsnoer te nemen. 

De heel' ROOSEBOOM: Dit amenliement stl'ekt om alles wat betreft st.-afbaar
heid van "poging" in het militail' I'echt geheel in overeenstemming te bl'engen met 
het bUl'gerlijk strafl'echt. ik zie geen enkele l'eden waal'om te dien aanzien een 
andel'p. regel moet wOl'den gevolgd bij eerstgenoemd recht, Als voorbeeld tot welke 
dwaasheden verschil te dezen opzichte kan leiden, heb ik in mijne toelichting ge
zegd: "Het Hoog Militait' Gerechtshof heeft" enz. 

Hoe is nu eene goede rechtspl'aak bij zoodanige bepalingen mogelijk 7 
Thans de opmel'king van den Minister van Justitie bij het amendement na, 2 

gemaakt [zie diens rede hiel'voor bI. 120 en 121]. Weet gij - zoo vl-aagt de Mi
nister - dat in art, 108 van het Cl'imineel Wetboek zelfs de dood op "poging" 
wordt gesteld 7 Ik antwoord dat art. 91 van het nieuwe Strafwetboek duidelijk zegt: 
"De bepalingen del' acht eel'ste Titels van dit Boek zijn ook toepasselijk op feiten 
waal'op bij andel'e wetten of vel'ol'deningen stl-af is gesteld, Imzij de wd anders bepaalt". 

Ten aanzien van de misdl'ijven, waal'omtl'ent poging strafbaar is gesteld bij het 
Crimineel Wetboek, stel ik dus hoegenaamd geene verandel'ing voor, Alleen waal' 
dit niet is geschied, zou ik den algemeeneu regel willen doen gelden, en ik stel 
dus voor, waar omtrent stl-afbaarheid van poging in het Crimineel Wetboek niets 
is bepaald, dOOI' het doen vel'vallen van de twee bedoelde artikelen "poging tot misdrijf" 
stl-afbaal' te stellen evenals in het burgerlijk recht. 

De heel' BEELAERTS VAN BLOKLAND , lid der Commillsis van Rapporteurs .. Dit 
amendement zou eene wijziging bl'engen in het militaire recht, die inderdaad van 
zeel' ingrijpenden aard is, Op dit oogenblik geldt ten aanzien van poging in het 
militaire recht gansch iets anders dan in het burgerlijk stt-afrecht, 
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De commissie is huiverig om bij deze gelegenheid onverwacht mede te werken 
tot eene verandel'ing , waal'van de gevolgen zeker niet alle thans behoodijk kunnen 
wOl'den overzien, Te meel' is zij huiverig om daartoe ovel' te gaan J wanneer zij 
madpleegt de Memode van Toelichting op dit wetsontwel'p, waal'uit blijkt dat deze 
quaestie inderdaad niet aan de Regeering is ontsnapt, maal' bij haar een punt van 
overweging heeft uitgemaakt, Deze overweging had ten gevolge dat de Regeering 
gekomen is tot eene zienswijze tegenovel'gesteld aan die, welke dOOl' den geachten 
spreker in beschel'ming genomen wordt, 

In de Memorie van Toelichting [hiel'ondel' bI. 13B] leest men namelijk: "Hiel' 
worde nog opgemerkt: 10 , dat de uitzondering VOOI' de poging moest behouden blijven 
om dezelfde reden waarom zij in lB79 werd noodig geacht," 

Nu heeft de geachte spreker gewezen op de anomalie, welke, zijns inziens, bestaat 
wanneer dit amendement niet wordt aangenomen, 

Ik doe daaromtl'ent opmerken, dat die anomalie niet het gevolg is van het nieuwe 
Strafwetboek, maar wel van het bestaande recht: poging tot diefstal is volgens den 
Code Pénal stmfbaar, Nu is volgens het Hoog Militair Gerechtshof, naar de geachte 
spreker aanhaalt, in het militaire daaromtrent een andere regel geldig, 

Het ligt niet op onzen weg om nu anomaliën op te heffen, welke niet het gevolg 
zijn van het nieuwe Wetboek van Strafrecht ..... . 

Bovendien wijs ik op het slot van art, 16 van de wet van 1879, dat geheel en 
al zoude zijn afgeschaft, indien het amendement doorging, Dit luidt: n Voor de alge
meene vel'eischten van strafbaal'heid del' poging gelden de voorschriften van het 
gemeene recht, voor zoover daarvan bij het militaire recht niet uitdl'ukkelijk is 
afgeweken," Alzoo er bestaan afwijkingen in het militaire rel'ht, niet alleen ten 
opzichte van de vmag in welk geval de poging straf bali. I' zal zijn, maar ook ten 
aanzien van de veel moeilijker stl'afl'echtelijke vraag, wat ondel' strafbare poging 
behoort te worden verstaan, 

De Commissie meent op deze gronden de aanneming van het amendement bepaald 
te moeten ontraden, 

De heel' DU TOUR VAN BELLINCHAVE, Minister van Justitie: Namens de Re
geel"ing moet ik verklal'en, dat zij zich geheel kan vereenigen met hetgeen de laatste 
geachte spreker namens de Commsssie van Rapporteurs heeft gezegd, 

De heer ROOSEBOOM: Ik trek m;jn amendement, volgens mijn stelsel, weder in, 
. maar ik wensch toch te constateel'en, dat ik geen enkel al'gument heb hOOl'en aan
voel'en waarom in het militail'e recht omtrent de strafbaarheid van "poging tot mis
dl"ijf' niet dezelfde l'egelen zouden kunnen gelden als in het burgedijk recht, 

[Het amendement werd dus door den voorsteller ingetrokken,] 

l29·te lid.] Het eerste lid van art. 17 der wet van 14 November 
1879 (Staatsblad no. UH) en van art. 18 der wet van 14 
November 1879 (Staatsblad no, 193) vervalt. Aan deze artikelen 
wordt als nieuw lid toegevoegd de navolgende bepaling: 

[30·te lid.] "De betrekkelijke zwaarte van ongelijksoortige mili
taire hoofdstraffen wordt bepaald door de volgorde van art. 4 ; die 
van burgerlijke en militaire straffen dool' deze volgorde: doodstraf, 
gevangenisstraf, militaire gevangenisstraf, militaire detentie, 
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hechtenis, geldboete, met dien verstande, dat de voorrang der 
gevangenisstraf boven de militaire gevangenisstraf en der militaire 
detentie boven de hechtenis eerst bij gelijke maxima der gestelde 
straffen in aanmerking komt." 

[31ste lid.] Art. 18 der wet van 14 November 1879 (Staat8blad 
nó, 191) en art. 19 der wet van 14 November 1879 ( taat8blad 
nO, 193) worden vervangen door de volgende bepaling: 

[32sle lid.] "Het regt tot strafvordering wegens militaire mis
driJven vervalt door verjaring: 

,,10. in zes jaren voor de misdrijven waarop militaire detentie 
of militaire gevangenisstraf van niet meer dan drie jaren is 
gesteld met uitzondering van het misdrijf van desertie j 

,,20 • in achttien jaren voor de misdrijven waarop in het Crimi
neel Wetboek de doodstraf met den strop werd gesteld j 

,,30 • in twaalf jaren voor het misdrijf van desertie en alle 
andere misdrijven niet in nOS. 1 en 2 bedoeld". 

Advies van den Raad van State. 

Op art. 18 del' wet van 1879 (Staatsblad no. 191), (art. 19 van die 
van 1879 Staatsblad nO. 193). 

Volgens het ontwerp zal voor het misdrijf van desertie de termijn van 
verjaring aanvangen op den dag na den terugkeer binnen het rijk in 
EUI·opa. Maar het is denkbaar dat de deserteur het Rijk niet verlaat, 
doch zich binnen het vaderland weet schuil te houden. Van welken dag 
af zal dan de verjaringstermijn beginnen te loopen? Daarover laat het 
ontwerp zich niet uit. 

En hoe zal men, zoo hij zich al naar buitenslands begeven heeft, maar 
spoedig weder is teruggekeerd, na eenige jaren nog kunnen uitmaken, 
of hij al of niet afwezig geweest en dus teruggekeerd is? Zeker zal hij, 
die zich op verjaring beroept, moeten bewijzen, dat en wanneer de ver
jaring is aangevangen. Maar, indien men voor hem, die het vaderland 
niet verliet, den termijn wilde doen aanvangen van den dag na dien, 
waarop het feit is gepleegd (want onverjaarhar zal men het toch niet 
willen maken), dan heeft de schuldige er belang bij om zijne tijnelijke 
verwijdering uit het vaderland evenals zijn terugkeer geheim te houden, 
om den aanvang der verjaring des te vroeger te doen stellen. 

Voo.'ts: Wat zal rechtens zijn, indien de deserteur, weinige dagen 
na zijne vlu.:ht over de grenzen heimelijk terugkeert, zich hiel' te lande 
eenige dagen schuil houdt, en zich daarna opnieuw naar het buit~nland 
begeeft? Zal dan van dien eersten terugkeer de verjaringstermijn aan
vangen, zoodat hij buitenslands het vervullen der verjaring afwachten, 
en, zoodra de termijn verstreken is, gerust terugkeeren kan? 

Hoelang zal de terugkeer moeten duren om als aanvangspunt voor 
de verjaring te kunnen strekken. Is daartoe een verblijf van weinige 
uren, bijv. in een of andere grensgemeente voldoende? 
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Maar, dit alles daarlaten de , moet de Raad van State verklaren, dat 
naar zijn oordeel deze bijzondere aanvangstermijn voor de veljaring ten 
aanzien der desertie hem voorkomt niet te rechtvaardigen te zijn, tegenover 
hetgeen voor zoo veel zwaardere misdrijven is bepaald. In de meeste ge
vallen zal hij, die zich aan een zwaarder misdrijf schuldig gemaakt heb
bende, zich aan de justitie zoekt te onttrekken, zich naar buitenslands 
begeven. Hij maakt zich tevens schuldig aan desertie. En wanneer hij 
nu, na verloop van het aantal jaren voor de verjaring van het zwaardere 
misdrijf bij de wet gesteld, terugkeert, zal het recht tot strafvordering 
voor het zwaardere misdrijf vervallen ztjn, maar voor het lichtere, de 
desertie, nog voortleven. Dit komt den Raad niet rechtvaardig voor en 
schijnt ook in het belang van de discipline niet volstrekt gevorderd. 

De Raad geeft daarom in overweging den tijd van aanvang van den 
verjaringstermijn voor het misdrijf van desertie ter beoordeeling te laten 
naar het gemeene recht. 

O.R.O. Art. 11. 25ste lid = Art. 9, 29ste lid. 
[26ste lid.] De betrekkelijke ~wllarte van ongelijksoortige militaire hoofd

straffen wordt bepaald door de volgorde van art. 4 ; die van burgerlijke 
en militaire straffen door deze volgordA : doodstraf, gevangenisstraf, mili
taire gevangenisstraf, militaire detentie, hechtenis, geldboete. 

27ste lid = Art. 9, SIste lid. 
28ste lid = Art. 9, 32ste lid, behalve in sub 20 »bedreigd" voor 

»gesteld" . 

Memorie van Toelichting. 

Lh·t. 11. d. Uitbreiding overeenkomstig art. 91 Strafwetboek, van de toepas
selijkheid der algemeene bepalingen van Strafrecht op militaire misdrijven. 

Zie de wijzigingen in de artt. 17 en 18 (18 en 19). 
Dat de intrekking van het eerste lid van het voortaan overtollige art. 

17 (18) niet geschiedt om de tOApasselijkheid der algemeene voorschriften 
van het Eerste Boek in te krimpen , maar integendeel om ze uit te breiden 
en de redeneering a contrm'io te voorkomen, werd reeds boven aange
stipt. Hier worde nog opgemerkt: 10. dat de uitzondering voor de poging 
(art. 16 (17)) moest behouden blijven om dezelfde reden waarom zij in 
1879 werd noodig geacht: alleen heeft men vrijheid gevonden ook bij 
deze poging dezelfde reductie van straf voor te schrijven die ook in het 
gemeene recht is aangenomen (met lis); 20. dat dool' het nie,/we lid aan 
art. 17 (18) toegevoegd, de toepassing der voorschriften betreffende den 
samenloop is mogelijk gemaakt, ook waar commune en militaire delicten 
samenloopen; 30. dat het oude art. 18 (19) overbodig is geworden dool' 
de in de artt. 7 en 10 opgenomen verwijzing naar artt. 26 en 27 van 
het Strafwetboek; 40. dat het nieuwe art. 18 (19) strekt om eindelijk 
ook op militaire misdrijven de verjaring te kunnen toepassen. Er is geen 
enkele rechtsgrond denkbaar waarom militaire delicten, en deze alleen, 
onverjaarbaar zijn zouden. 

G.O. Art. 9, 28ste_31ste lid = O.R.O. Art. 11, 25sle-28sle lid, be
halve sub 20 van het 28ste lid "gesteld" voor »bedreigd". 
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Beraadslagingen in de Tweede Kamer. 
(10 Maart 1886,) 

Amendement X van den !zeer ROOSEBOOM, luidende: 

Achtel' het nieuwe lid vool'gesteld a,chter art 17 del' wet van 11 Novembet, 
1879 (Staatsblad n' , 191) en al't. 18 del' wet van 14 Novembel' 1879 (Staats

blad n' , 193) te doen volgen: 

"' met dien verstande, dat de voorrang del' gevangenisstl'af boven de militaire 
gevangenisstraf en del' militail'e detentie bovE'n de hechtenis eel'st bij gelijke 
maxima del' gestelde straffen in aanmerking komt," 

Dit amendement wel'd ingediend met de volgende schriftelijke toelichting: 

De opgegeven volgorde del' stl-affen dient om te kunnen bepalen, welke de zwaarste 
stl-af is, wanneel' eene handeling onder meel' dan Mne stl'afbepaling valt, Nu is waar
schijnlijk de bedoeling del' Regeet'ing, dat bijv, twee weken gevangenisstraf eene zwaar
fIere stl'af is dan één jaar hechtenis oftweejal'en militaü'e detentie; maal' het kan toch 
de bedoeling niet zijn om ook twee weken gevangenisstraf zwaardel' te doen wegen 
dan 20 jaren militail'e gevangenisstl'af of om 8 maanden militaire detentie te doen 
vool'gaan boven één jaar en vier maanden hechtenis. De gevangenisstraf en de hechtenis 
zijn in aard ell wezen dèzelfde straffen als de militail'e gevangenisstraf en de militaire 
detentie, en in tlie beide categorieën van gelijksool,tige straffen kan de zwaarte del' 
stl-af alleen wOl'den aangegeven dool' het aantal jaren, maanden enz., in dier voege, 
dat twee jaren militaire gevangenisstraf eene zwaardel'e stl'af is dan één jaar ge
vangenisstl-af, en negen maanden hechtenis eene zwaardere stl'af dan acht maanden 
militaire detentie, Eel'st wanneer de duur diel' gelijksoortige stl'affen gelijk is, wOl'dt 
het voor den rechtel' moeilijk uit te maken, welke het zwaarste moet wegen en 
is het dus wenschelijk , dat de wetgevel' dit bepaalt, 

De heel' ROOSEBOOM: Ik geloof, dat deze toevoeging bepaald noodig is. De be
rloeling van de Regeering schijnt te zijn dat bijvoOl'beeld twee weken gevangenis
stl'af een zwaarder straf is dan een jaal' hechtenis of twee jaal' militaire detentie, 

Maal' het kan onmogelijk de bedoeling zijn om ook twee weken gevangenisstl'af 
zwaarder te achten dan twee jaal' militail'e gevangenisstl-af, En dit zou volgens de 
letter van het Regeel'ingsvoorstel het geval zijn. Daarom stel ik de aangegeven 
bijvoeging voo 1', 

De heer BEELAERTS VAN BLOKLAND , lid dp.r Commissie van Rnpportpurs: De 
Commissie van Rappol·teul's heeft vooI'shands tegen dit amendement geen ovel'lvegend 
bezwaar. Zij meent dat het geval, waarop de heel' Rooseboom heeft gewezen, zich 
inderdaad zou kunnen vool'doen. zoodat Zijll amendement kan stl'ekken om in eene 
moeilijkheid, in eene onzekerheid te gemoet te komen. Indien dus geene pl'actische 
bedenkingen tegen dit amendement mochten worden aangevoel'd, dan meent de 
Commissie van Rapporteurs het wel tel' aanneming aan de vel'gadering te kunnen 
aanbevelen , 

De heel' DU TOUR VAN BELLINCHA VE, :Afinister van Justitie: Het amendement 
is conform het beginsel bij art, 61 van het Stl'afwetboek aangenomen, Ik verklaar 
dus namens de Regeering het amendement over te nemen, 

[Het amendement werd dus door de Re~eering overgenomen,] 
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[33·,e lid.] In bet eerste lid van art. 19 der wet van 14 November 
1879 \Staatsblad nno 191) en in bet tweede lid van art. 20 der 
wet van 14 November 1 79 vWaalsbladn".193)wordendcwoorden 
"met eerloosverklaring" vervangen door: "met de in art. 11 
verm el de vervallen verklaring." 

[34s1e lid.] In de beide voormelde artikelen -en de door deze 
gewijzigde artikelen van de Crimineele Wetboeken te water en 
te lande vervallen de mim1Jla van den duur der militaire ge
vangenisstraf en der militaire detentie. 

[35·,e lid.] De mamima van den duur der militaire gevangenis
straf krachtens een dier beide artikelen en de door deze gewijzigde 
artikelen van de Crill1eele Wetboeken te water en te lande 
op te leggen, worden verminderd: 

bijaldien meer dan tien jaren kou w0rden opgelegd, met vijf jaren; 
bijaldien tien jaren of minder kon worden opgelegd, tot de helft. 

O.R.O. Art. 11, 29s1e lid = Art. 9, 33ste lid. 
[30s1e lid .] In de beide voormelde artikelen vervallen de minima van 

den duur der militaire gevangenisstraf en der militaire detentie. 
[31ste lid.] De maa-ima van den duur der militaire gevangenisstraf 

krachtens een dier beide artikelen op te leggen, worden verminderd: 
bijaldien meer dan tien jaren kon worden opgelegd, met vijf jaren; 
bijaldien tien jaren of minder kon worden opgelegd, tot de helft. 

Memorie van Toeliohting. 

[A7·t. 11. vervolg b.] Kon intusschen de in de wetten van 1879 bedreigde 
"eerloosvtlrklaring" vervallen zonder dat daarvoor iets anders in de plaats 
treedt? Neen, want het is mogelijk dat de tot den kogel veroordeelde 
gratie van de doodstraf bekomt. In dat geval mag bij niet van betere 
conditie zijn dan hij die tot langdurige militaire gevangenisstraf is ver
oordeeld. Daarom wordt art. 19 (20) in dien zin gewijzigd, dat voor de 
»eerloosverklaring" de "vervallenverklaring" in de plaats treedt. 

G.O, Art. 9, 32ste-34s1e lid = O.R,O, Art. 11, 29s1e-31s1e lid. 

Amendement IV van den heel' ROOSEBOOM, luidende: 

De wijziging, voorgesteld op het eerste lid van art. 19 del' wet van 14 No, 
vember 1879 (Staatsblad nn, 191) en op het tweede lid van al't. 20 del' wet van 
14 November 1879 (Staatsblad nno 193), wordt gelezen: 

"In het eerste lid van alot. 19 del' wet van 14 Novembel' 1879 (Staatsblad 

D .I ' 191) en in het tweede lid van art. 20 del' wet van 14 November 1879 (fitaa/sblad 

n". 193) , worden de wOOl'den: "de stl'af van den st.'op in de gevallen, waarin 
zij niet dool' een andere stl'af is en blijft vel'vangen, dool' de doodstJ-af met 
eel'loosverklal'ing" j vervangen dool': 
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"De stJ-af van den st l'Op en die van den kogel in de gevallen, waarin zij niet 
doOi' andel'e straffen zijn en blijven vel"vangen , de eel'ste dOOI' doodstl'af ()f militaire 
g8\'angenisstraf van ten hoogste twintig jal'en . de tweede dooI" àe doodstraf of 
militaire gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren" j 

[Zie de toelichting, hiervoor hij amendemen tIl, bI. 11S,J 

[Dit amendement werd door den voorsteller ingetrokken. zie hierachter hl. 142 volg, 
de hehandeling van het amendement 1.J 

Amendement XI van den heer ROOSEBOOM, luidende: 

In de tweede en in de derde alinea van de wijzigingen voorgesteld op art, 19 
der wet van 14 November IS79 (Staatsblad n", 191) en op art, 20 der wet 
van U November 1879 (Staatsblad no, 193) achtet' het woord "al,tikelen" te 
doen volgen: 

"en de dOOl' deze gewijzigde artikelen ,an de Crimineele Wetboeken te water 
en te lande." 

Dit amendement werd ingediend met de volgende schriftelijke toelichting: 

De door de Regeering hier voorgestelde wijziging bedoelt, ovel"eenkomstig de be
ginselen bij het Wetboek van Stl-aft'echt aangenomen, afschaffing der minima en 
vermindel"ing der maxima van stt'affen. Maar volgens de redactie der voot'gestelde 
wijziging zou dit doel alleen bel'eikt worden ten opzichte der stt-affen, krachtens 
een der bovengenoemde artikelm op te leggen, 

Nu zijn er evenwel nog drie categorieën van stt'afbepalingen, waarbii de minima 
en maxima der militaire gevangenisstt'af niet blijken uit de bpide voormelde artikelen 
19 (20) der wetten van 1879, maar uit de crimineele wetboeken zelven. In dat voor 
het krijgsvolk te lande zijn dit de navolgende: 

Kruiwagen VOOt' een bepaald aantal jal'en, met opgave van maximum en mini
mum (artt. 161, H13, 166 en 167), 

Kruiwagen voor ten hoogste een bepaald aantal jaren (artt. 76, 201, 204 en 205), 
Kruiwagen VOOI' niet minder dan een bepaald aantal jal'en (al" tt, 119, 179, IS1, 

185, 190 en 191), 
Wel wOl'dt dool' art. 19 der wet van IS79 kruiwagenstraj vervangen door militaire 

gevangenisstraf; maar de bovengenoemde maxima of minima worden dOOI' dit artikel 
niet gel-aakt, om welke reden de aangegeven bijvoeging, die eiken twijfel te dezen 
opzichte zal wegnemen, wordt voorgesteld. 

De heer ROOSEBOOM: Het amendement is niets andel'S dan eene verduidelijking, 
Zeker is het de bedoeling van de Regeering - maar volgens de redactie del' wet is 
het niet onbetwistbaar - dat de verandel'ingen van maxima en minima van stl'af
fen ook gelden ten opzichte van de stl'affen van het CI'imineele wetboek van het 
krijgsvolk te land en te water, die niet krachtens art. 19 \20\ opgelegd worden. 
In mijne gedl'ukte toelichting gaf ik de stl"atren aan, die in dat geval vel'keeren. 

Het amendement strekt alleen om allen twijfel te dezen opzichte weg te nemen, 

De heel' BEELAERTS VAN BLOKLAND , lid der CommiSlie flan Rapportfurs: De 
Commissie heeft geen bezwaar tegen dit amendement. 

[Het amendement "erd dool' de Regaering overgenomen,J 
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[VERZACIITENDE OMSTANDIGHEDEN IN HET MILITAIR STRAFRECHT.] 

Amendement I van den heel' ROOSEBOOM I luidende: 

Vóór het laatste lid van het artikel in te voegen een nieuw lid, aldus luidende: 

"In art. 20 van de wet van 14 November 1879 (Staatsblad nO. 191) wordt 
het cijfer 52 dool' 54 I en in art. 22 der wet van 14 November 1879 (Staatsblad 

nO. 193) het cijfer 50 dool' 52 vervangen". 

Dit amendement werd ingediend met de yolgende schriftelijke toelichting: 

Bij aanneming van dit amendement zullen zijn afgeschaft de artikelen 53 en 54 
van het Crimineel Wetboek voo l' het kl'ijgsvolk te lande en de al'tikelen 51 en 52 
van het Cl'imineel Wetboek voor het kt-ijgsvolk te watel' , die betrekking hebben 
op "de verzachtende omstandigheden" j ket behoud daal'van komt niet ovel'een met 
de bij deze wijzigingswet ook aan den militail'en rechtel' gegeven bevoegdheid tot 
de geringste straf af te dalen, indien hij dit noodig oo,'deelt, 

De hee,' ROOSEBOOM: Amendement nO, 1 heeft de strekking om de artikelen van 
het Cl'imineele wptboek voor het krijgsvolk te land en dat te watel' , betl'ekking 
hebbende op de zoogenaamde "verzachtende omstandigheden", te doen vervallen, 
Bij het nieuwe Wetboek van Strafrecht heeft men dat stelsel van verzachtende 
omstandigheden losgelaten , maal' den rechter de bevoegdheid gegeven om van de 
zwaarste straffen tot één dag gevangenisstl'af af te dalen I naar hij meent dat noodig 
en billijk is, 

Dat stelsel wordt nu bij deze wet ook in het militait'e stl'llfrecht ingevoerd. 
Maal' dan vI'llag ik, waar\oor die beide artikelen ovel' de verzachtende omstan

digheden nog in de wet dienen 7 
Antwoordt men mij nu, dat het niet heel veel schaden zal, wanneel' die artikelen 

el' in blijven I dan moet ik toch doen opmerken, dat de militaire l'echter recht
spI'eekt I niet alleen op grond van het militaire, maal' ook van het gewone straf
wetboek. Hij zal dus volgens twee stelsels te werk gaan. 

Bij het ééne heeft hij de vrije keus in het opleggpn van de stl'all'en tusschen de 
bepaalde maxima en het zeer gel'inge minimum; bij het andere heeft hij dezelfde 
keus en bovendien nog den passe-partout, die de artikels 53 en 54 van het Crimi
neel wetboek voor het kl'ijgsvolk te lande hpm geven. 

Is het dan niet wenschelijk daarin vel'llndel'ing te brengen 1 Ik weet niet of hiel' 
niet aan een verzuim gedacht moet worden I in ieder geval meende ik echter een 
voorstel te moeten doen om bovenbedoelde al'tikelen te doen vervallen. 

De heel' VAN DER KAA Y, lid der Commissie van RtJ.pporteurs: De beide artikelen, 
waarvan de heel' Rooseboom spreekt, zijn 'een paal' allerwonderlijkste artikelen. 
Wanneer men zich dan ook zette tot eene heloziening van de crimineele wetboeken, 
zouden zij ongetwijfeld behooren te vervallen. 

Eene geheel andere vraag is het evenwel, of die al'tikelen kunnen vervallen, nu 
de cl'imineele wetboeken overigens in hoofdzaak althans, onvel'llnderd blijven, 

Art, 53 zegt: "De militait'e regtel's zullen zich zoo ten aanzien van de soOt'ten 
van straf, op elke misdaad gesteld, als met opzicht tot den tijd I de plaats, den 
tl'ap en de wijze del'zelve, stiptelijk naar de bepaling diel' wetten moeten gedl'agen, 
zonder die vet'der te mogen verzwaren, dan bij de wet is vool'geschreven of toege
laten, en zonder ook dezelve immer te mogen vel'ligten, dan voor zoovel'l'e wettige 
redenen van vel'schooning of verontschuldiging zulks in goede justitie klaarblijkelijk 
vereischen" , 
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Wat zjjn nu die wettige redenen 7 
Men vindt el' nergens iets van. en de jUl'isprudentie neemt aan dat dit geheel 

aan den militail'en I'echtel' moet overgelaten worden, 
Maal' welke bevoegdheid geeft hem nu art. 547 "In dit laatste geval zullen zij, 

in plaats van de gestelde straf, zoodanige mindere mogen kiezen. als met den aard 
del' gepleegde misdaad meest overeenkomt, en tevens van de SOOl't, bij de wet be
paald, het minste afwijkt", 

Nu beweert de heel' Rooseboom. dat die artikelen niet meel' noodig zijn, nu ge
broken is met het stelsel van verzachtende omstandigheden en het algemeene mini
mum van één dag is aangenomen. Maar al kan de I'echtel' tot dat minimum gaan, 
dan is dit toch nog niet hetzelfde als hetgeen hem in deze al,tikelen is verool'loofd, 
Hiel' toch wordt den rechter eene andel'e, eene veel gl'ootere bevoegdheid gegeven, 
namelijk om niet alleen bij elke straf te gaan tot het minimum, maal' ook om in 
plaats van de door de wet op het feit gestelde st.'af eene andel'e, lichtere st.'af uit 
te spl'eken, en daarom zouden wij, als wij het amendement aannemen, een stouten 
greep in het militail'e stl~.Ifl'echt doen, Daartoe durft de Commissie niet adviseet'en, 
zonder dat dat stl'afrecht geheel wordt hel'zien. Het kan noodig zijn, zoo als de 
crimineele wetboeken zijn samengesteld. dat de militaÎl'e rechtel' inderdaad deze 
buitengewone bevoegdheid hebbe, die hij bij eene behoodijke wetgeving niet hebben 
moest. De bevoegdheid, die de rechter zal hebben om tot het minimum te gaan, 
geeft hem niet de bevoegliheid om eene geheel andel'e stl-af uit te spreken. En wat 
helpt het hem als op het feit eens staat ,Ie straf van degradatie 7 Daal' bestaat geen 
minimum van, Dan zou de I'echter die toch altijd moeten uitspl'eken Welnu, deze 
artikelen geven hem volkomen vrijheid; als hij meent dat de degl'adatie te zwaar 
is, kan hij eene lichtel'e straf opleggen. 

De Commissie meent dus de aanneming van dit amendement aan de Vel'gadering 
te moeten ontraden. 

De heel' WEITZEL, Minister van Oorlog: Ik moet verklal'en , dat el' bij de Regeering 
ernstige bedenking tegen dit amendement bestaat, 

Zoo oppel'vlakkig zou het schijnen dat el' toch zooveel gevaar niet in zou liggen 
het over te nemen j maal' als men opslaat den 7den Titel van het Crimineel Wet
boek voor het hijgsvolk te lande, handelende over geweldenarijen en stl'ooperijen, 
als men zich verplaatst in tijd van oOl'log en ziet welke geduchte straffen, onder 
anderen de in tijd van oorlog voor militairen niet afgeschafte doodstraf, el' gesteld 
zijn op verschillende sOOl'ten van geweldena"ij en stl'OOpel'ij, dan kan men moeilijk 
aannemen, dat ooit op de hiel' genoemde misdaden eene geringe stl-af zou kunnen 
wOl'den gesteld, als el' geene verzachtende omstandigheden mochten gelden. En 
toch kan dit zeel' wenschelijk zijn. Dndel' de misdaden die hier vOOl'komen, behoort 
onder andel'en het in brand steken van huizen en woningen, en ik behoef niet te 
zeggen dat het in bl'and steken van eene woning in ons land, bijvoorbeeld in dit 
saizoen, heel wat ande,'s is dan in een andel' klimaat het verbramlen van eene 
st,'ooien of bamboezen hut, die in een hal ven dag weel' opgebouwd kan worden. Hiel' 
moet men dus het recht hebben vel'zachtende omstandigheden in aanmel'king te nemen, 

Dit geldt ook vool'al ten aanzien van de st.'oopel'ijen, Die kunnen even geducht 
gestl'llft wOI'den, en toch zegt hetzelfde Crimineel Wetboek , dat lichte strooperijen 
,lOOI' den chef van het korps kunnen worden afgedaan, Hoe zal men nu uitmaken 
wat lichte of zwal'e stl'ooperijen zjjn, zondel' verzachtende omstandigheden in aan
merking te nemen? 

Ik ben geen I'echtsgeleerde j misschien heb ik ongelijk, maar ik zou het toch 
gevaal'lijk achten dit amendement zoo overhaast aan te nemen, en ik moet dan 
ook verklaren dat de Regeel'ing het niet kan overnemen, 
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De heer ROOSEBOOM: Ik wenscll tegen hetgeen dool' den Ministel' van Oorlog 
gezegd is alleen op te merken, dat, in die gevallen van geweldenarij en stroopm'ij, 
de I'echtel' dooI' deze wijzigingswet volkomen de bevoegdheid heeft verkt-egen om 
de geringste straf op te leggen, 

EI' zijn daal' inderdaad zeel' zware straffen bedreigd, maal' de rechter krijgt nu 
de bevoegdheid zelfs in die gevallen tot één dag militaire gevangenisstraf te gaan, 

Iets anders is het, wat de heel' Van del' Kaay heeft gezegd omtrent degradatie 
en dergelijke straffen, die men niet splitsen kan, Daarbij zou het in toepassing 
brengen van die artikelen 53 en 54 natuurlijk eenig voordeel kunnen brengen, 

Ik wil getl'ouw blijven aan mijn stelsel om niet te volharden, waal' de Commissie 
van RappOl'teul'S en de Regeel'Îng de aanneming ontl'aden) en ik heb dus de eel' te 
kennen te geven dat ik intl'ek mijn amendement I en als gevolg daarvan de 
amendementen 4 en 8 [zie bI. 140 en 134]) lIie na behoud van de bedoelde ar
tikelen niet meel' volstrekt noodig zijn, 

[Het amenden.ent werd dn. door den voorsteller ingetrokken,] 

[36ste lid,] Art, 21 der wet van 14 November 1879 (Staatsblad 
nO, 193) vervalt, 

O.R.O. Art, 11, 32ste lid = Art. 9, 36ste lid. 

Memorie van Toelichting, 

[Art. 11 vervolg e,] Omtrent de intrekking van art, 21 der wet nU, 193 
(zie art. 11 van dit ont.werp aan het slot), wordt verwezen naar de toe
lichting va.n art, 10 L zie hiervoor onder 't 3d. lid, hl. 116), 

G.O, Art, 9, 35ste lid = Art, 9, 36ste lid, 

Beraadslagingen in de Tweede Kamer. 
(10 Maart 1886,) 

Amendement XII Ilan den heer ROOSEBOOM, lrtidende: 

Achter het laatste lid van het artikel te doen volgen een nieuw lid, aldus 
luidende: 

"Artikel 87 van het Wetboek van Strafl'echt is toepasselijk op het militair 
strafrecht, " 

Dit amendement wel'd ingediend met de volgende schriftelijke tOflicktin9: 

Het Wetboek van Strafl'echt b,'eidt in A"tikel 87 van den negenden titel van 
het Eerste Boek het begl'ip van oorlog uit, Die bepaling wordt niet van kracht 
voor de militail'e wetten, want Al'tikel 91 spreekt slechts van de acht eel'ste titels 
Daal' het niet raadzaam geacht wordt dat in het strafrecht het voor den bUl'ger 
eerdel' tijd van oorlog is dan voor den militair, wordt dit amendement vool'gesteld, 

De heel' ROOSEBOOM: Art. 87 Wetboek van Strafrecht luidt als volgt: 
"Onder vijand worden begrepen opstandelingen, Ondel' oorlog wordt begrepen 

burgeroorlog, Ondm' tijd van oorlog wordt begrepen de tijd waarin oorlog dreigende 
is, Tijd van oorlog wordt mede geacht te bestaan, zood ra de militie te land, hetzij 
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geheel, hetzij ten deele, door den Koning buitengewoon is bijeengel'oepen en zoo
lang die buitengewoon onder de wapenen blijft." 

Dit geldt in het bUl'gerlijke recht. In het militaire recht wordt onder oorlog altijd 
vel'staan oorlog., " en niets meel', Nu stel ik VOOI' om deze bepaling van het Straf
wetboek ook toe te passen op de militaü'e stl'afwetten, omdat het andel's in het straf
recht eerder tijd van oOl'log zal zijn voor den burger dan voor den militair. 

lIet best zal misschien zijn een voorbeeld aan te halen, waaruit blijkt dat de 
wijziging wenschelijk is. 

Ik stel het geval dat de oorlog dl'eigende is, maar nog niet uitgebroken, terwijl 
de militie door den Koning buitengewoon bijeengeroepen is en een aanvang werd 
gemaakt met het laten van water in de polders tot het stellen del' inundatiën. 
Welnu, een burgel' tracht gebl'uik te maken van de omstandigheid, dat bijv, zijn 
bl'oeder op post staat bij een dam, om dien dam te vergl'aven ten einde het water 
te doen aOoopen, De soldaat, wiens consigne is hiertegen te waken , laat het toe, 
Nu valt de bUl'ger onder art, 102 Stt'afwetboek: 

"Levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren wordt 
toegepast indien de dader eenige tot afweer of aanval beraamde of uitgevoerde 
onderwaterzetting of ander militair werk belet, belemmert of verijdelt." 

De militair, die in mijn oog een minstens even zwaar misdl'ijf heeft begaan als 
zijn bl'oeder, juist omdat hij militair is, zal dan alleen disciplinair gestl'aft kun
nen worden. 

De heel' BEELAERTS VAN BLOKLAND , lid der Commissie van Ra,Jporteurs: De 
Commissie acht dit amendement van zeer ingl'ijpenden aard, De geheele verhouding 
van de straffen in het militaire recht is in tijden van oOl'log geheel anders dan in 
vredestijd, Zal men nu, zonder het ondenvel'p nauwkeUl'ig te overzien, daarin een 
groote verandering brengen, dool' te bepalen, dat het begrip van oorlog eene 
nieuwe beteekenis zal krijgen 7 

De Commissie acht dit niet raadzaam, 
Om de beteekenis van het amemlement in het licht te stellen, zij het mij ver

gund, te wijzen op de doodstraf, die, volgens het militaire l'echt, alleen in ge
vallen van oorlogstijd en daarmede overeenkomende toestanden, kan worden toe
gepast, Welnu, het schijnt allerminst thans de geschikte tijd en gelegenheid om 
in den omvang del' gevallen, waarin volgens het militaire l'echt de doodsü'af kan 
worden toegepast, vel'andering te bl'engen, 

Ovel'igens moet ik opmerken, dat het amendement in zijn eigen stelsel vel' van 
volledig is, De 9de ti tel van het Strafwetboek is lliet toepasselijk verklaard op andere 
wetten, en in dien titel komt het al't, 87 VOOI', waarop het amendement doelt, 
Nu is het zeer natuurlijk dat de aandacht van den voorsteller het eel'st is gevallen 
op een artikel dat handelt over oorlog en ool'logstijd, maal' wanneer eenmaal de 
vraag gedaan wordt welke artikelen van den negenden titel op het militaire recht 
toepasselijk verklaard moeten wOl'den, zal men ongetwijfeld veel verder gaan dan 
dit enkele al't, 87, en is juist art, 87 wellicht eene bepaling waal'omtrent veel 
twijfel kan rijzen, 

De heer nu TOUR VAN BELLlNCHA VE, l1Jinister van Justitie: Ook naar mijne 
opvatting is dit amendement geheel onaannemelijk en hoogst gevaarlijk in de 
gevolgen, 

Alinea 3 van art, 87 van het Strafwetboek toch zegt: onder tijd van OOI 'log wordt 
begl'epen de tijd waarin oorlog dl'eigende is, 

lIet Cl'Îmineel Wetboek V001' het kl'ijgsvolk te watel' en te land noemt oorlogstijd 
den tijd waarin werkelijk oorlog bestaat, Welke ontzettende gevolgen nu zou eene 

V 10 
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del'gelijke bepaling als wordt voorgesteld kunnen hebben; want ik behoef slechts 
te hel'Ïnneren aan art, 78 van het Cl'imineel Wetboek voo I' het kl'ijgsvolk te la nde , 
welk artikel luidt: "Een iegelijk, wie hij zoude mogen zijn. en zonder ondel'scheid 
van militairen of bUI'gel'lijken stand, die in tijd van oorlog . uit of in een leger
kampement , beleg, stad, vesting of eenige andere vel"Schanste plaats in de nabij
heid van den vijand gelegen, mogt komen langs een onderen dan den geu;onen wPg, 

pOOl'ten, bruggen of barrièl'es, zal voor spion gehouden en als zoodanig met den 
Stl'OP gesb-aft wOI'den," Men zal dus eene zeel' aanmerkelijke uitbreiding geven aan 
dit artikel, dat alleen ziet op den wel'kelijken oOI'logstoestand. terwijl het Wetboek 
van StI'afl'echt spreekt van den tijd, dat de oorlog dl'eigende is; vandaal' dat ik 
moet waal"Schuwen tegen de aanneming van dit amendement, 

De heer ROOSEBOOM: Ik zal de Kamer niet langel' ophouden. 
Getrouw aan mijn stelsel, trek ik mijn amendement in. 

[Het amendement werd dus .1001' den \'oo1'slellel' ingetrokken.] 

Art. 10. 

De volgende strafbepalingen en bepalingen omtrent onder
werpen in de eerste acht Titels van het eerste Bock van het 
Wetboek van Strafrecht behandeld blijven, behoudens de in 
deze wet vermelde wijzigingen, van kracht . 

[Hieronder volgt verder de opnoeming van de bepalingen.] 

Advies van den Raad van State. 

Dat bij de wetten, die in art. 14 [10] gehandhaafd worden, de wetten, 
waarbij zij zijn gewijzigd, nu eens worden genoemd, dan weder worden 
verzwegen, wordt wel in de Memorie van Toelichting toegelicht, maar, 
naar 's Raads oordeel, niet voldoende gerechtvaardigd, Het is eene expli
catie, die weinigen bij de lezing van het ontwerp alleen zich zullen 
weten te geven. Niet dan uit de Memorie van Toelichting zal men zich 
de verschillende manier van handelen bij de eene wet of bij de andere 
weten te verklaren, terwijl toch het streven des wetgevers moet zijn de 
wet zóó duidelijk in te richten, dat zij zich ook zonder de Memorie van 
Toelichting laat begrijpen. 

Er is dan ook geen reden denkbaar, waarom niet bij elke wet de wetten, 
die haar wijzigden, zouden worden genoemd. De dagteekening van de 
oorspronkelijke wet en die van de wijzigingswetten zijn met elkander de 
dagteekeningen van de wet zooals 
die nu bestaat. Het is eene goede ' 
gewoonte in officieele stukken de 
oorspronkelijke wetten niet te noe
men dan met de wetten, waarbij elk 
van haar is gewijzigd. 

Mochten vóórdat het ontwerp in 
openbare beraadslaging komt, nog 
eenige wetten worden gewijzigd, dan 
zal het eene geringe moeite zijn die 

Rapport aan den Koning. 

Art. 14 oud, 12 nieuw [10]. De Raad 
van State wil, ook wanneer dit op 
de in de Memorie van Toelichting 
aangegeven gronden niet noodig is, 
alle wijzigingswetten van de wetten 
die in dit artikel worden gehand
haafd met name noemen. De wen
schelijkheid hiervan kan niet wor-
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wijzigingen alsnog op te nemen, 
evenals het dan rationeel zal zijn en 
tot voorkoming van vergissing zal 
strekken, de bij art. 14 gehandhaafde 
wetten, die intusschen vervallen 
mochten zijn, uit art. 14 weg te 
laten. El' zou geen reden zijn ze dan 
daarin nog te handhaven. 

den ingezien. Betel' komt het daarom 
voor alleen dan de wijzigingswet te 
vermelden wanneer daarin eene straf
rechtelijke bepaling voorkomt wel
ker handhaving men beoogt. In een 
toch reeds zoo uitvoerig en veel 
omvattend werk als dit moet alle 
noodelooze omslag worden vermeden. 

[In het O.R,O. werd slechts de wet genoemd die gehandhaafd werd, 
maal' werden niet de artikelen dier wet aangehaald.] 

[Vgl. OOK de rubriek: Stelsel enz. hiervoor bI. 50 en vllg.] 

Memorie van Toelichting. 

»Blidven van haeM." 
Uit dit woord »blijven" volgt onder anderen: 
a. dat, bijaldien vóór 1 Januari 1885 [geworden: 1 Sept~mber 1886] 

eenige del' hiel' genoemde wetten mochten worden ingetrokken of ge
wijzigd, de handhaving in dit artikel toch niet schaadt. Men handhaaft hier 
den rechtstoestand zóó als die is op den dag, waarop dit ontwerp als 
wet in werking treedt; 

b. dat voorzoover de bier gehandhaafde wetten reeds gewijzigd zijn, 
tacite ook die wijzigingswet in de handhaving begrepen is ..... 

Toch vindt men in uit artikel herhaaldelijk de bijvoeging: ~ zooals zij is 
gewijzigd" enz. Deze bijvoeging, strikt genomen altijd overbodig - el' 
bestaat bijv. geen andere wet van 9 Juli 1842 (Staatsblad nO. 20) meer dan 
zóó als zij in 1878 werd gewijzigd - dient alleen ter onschuldige bevredi
ging van hen die haal' noodig achten; ook om hun dio dit wetsontwerp te 
onderzoeken hebben, het oordeel over het al of niet voldoende van artikel 
13 [11] gemakkelijk te maken. Maar zij mag niet leiden tot de redeneering 
a eontl·ario. Bij tal van wetten zijn de wijzigingswetten niet vermeld. Niet 
omdat de Regeering die wijzigingswetten over het hoofd zag, maar omdat 
zij geene de minste strafrechtelijke beteekenis hadden of althans behouden. 
Waart·oe bijv. zou het kunnen dienen om bij de wetten sub nO. 13 en 
15 te herinneren dat de eerste werd gewijzigd door de wet van 14 Sep
tember 1866 (Staatsblad nO. 123). en de tweede door de wet van 6 April 
1875 (Staatsblad nO. 62)? Om dezelfde reden wordt dan ook in nO. 14 
geene melding gemnakt van de wet van 24 Juni 1863 (Staatsblad no' 73) ; 
voldoende was het in de in deze Memorie opgenomen lijst [hiervoor bI. 
71 volg.] van niet in dit artikel 12 [nu IQ] vermelde wetten te herinneren 
dat voor art. 3 dier wet van 1863 voortaan art. 35 van het Strafwet
boek in de plaats treedt. 

1°. Art. 12 van de publicatie van 24 Februari 1 06. houdende 
bepalingen omtrcnt cen algemeen rivier- of watclTegt, art. 7 
van f}'itel L~VlII en, VOOl'zoover het hertogdom Limburg betreft, 
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de artt. 42, 43 en 44 van 'l\tel XXVII van de Ordonnance des 
eaux et forêts du mois d' Août 1669; 

de woorden, voorkomende in het eerste lid van art. 12 
voormeld "te verdeelen" tot en met de woorden "waar 
de contraventie is geschiedt" alsmede de woorden in het 
tweede lid van dit artikel "op dubbel gewin" vervallen; 

De in artt. 7 en 42, tweede lid, bepaalde geldboeten van 
500 livres worden vervangen door geldboeten van ten hoogste 
honderd gulden. Overtreding van art. 42, eerste lid, wordt 
gestraft met geldboete van ten hoogste vijf en twintig gulde-tl . 
De in art. 44 bepaalde straf lid. 'être punis eomme usurpateurs" 
wordt vervangen door eene geldboete van ten hoog te honderd 
gulden; 

Advies van den Raad van State. 

N°. 1. De hiergenoemde publicatie is niet van toepassing in Limburg. 
Daar zijn daarentegen nog steeds geldende de artt. 42, 43 en 44 van 
Titel XXVII van de Ordonnance des eaux et forets du mois d' Aoftt 
1669, door den Hoogen Raad onder anderen bij arrest van 18 Juni 
1867 toegepast (BOOGAARD , VIde vervolg, bladz. 159). Moeten daarom 
die artikelen hier Dlet naast de publicatie van 1806 genoemd en voor 
Limburg gehandhaafd worden, met wijziging der daarbij bepaalde straffen? 

O.R.O. Art. 12, nO. 1°. De publicatie van 24 Februari 1806 I hou
dende bepalingen omtrent een algemeen rivier- of waterregt I a.rt. 7 van 
Titel XXVIII en, voorzoover het hertogdom Limburg betreft, de artt. 
42, 43 en 44 van Titel XXVII van de Ordonnançe des eau x et fon'lts 
du mois d'Aoftt 1669; 

de woorden, voorkomende in art. 7 voormeld, :tà peine de 500 
livres d'amende" worden vervangen door: :0 op eene boete van ten 
hoogste honderd gulden"; 

de woorden, voorkomende in de vorenbedoelde artikelen van Titel 
XXVII, "peine de 500 livres d'amende" worden vervangen door: 
:0 boete van ten hoogste honderd gulden" en de woorden .. punis 

.comme usurpateurs" door: "gestraft met eene boete van ten hoogste 
honderd gulden"; 

Memorie van Toelichting. 

10. De publicatie van. 1806. Bekend is de strijd vroeger gevoerd over 
de vraag of deze publicatie nog wel verbindend is. Mr's. OLIVIElt en 
VAN NISPEN beantwoordden haar ontkennend; Mr's. Tl!oRI3ECKE en GODI<:F~OI 
bevestigend. 1 Zoo wel de Regeering als de Hooge Raad hebben zich steeds 

1 V gI. OLIVIER, P"oeve van de beperking van !tet eigendom door het politieregt, bi. 245, 
vlgg, ; VAN NISPEN, ThP1l1 ÎJ , 2de verz. VI, blz. 349; R "fJp ol"t der Commissie van 18~9 
1, blz. 110. THORBECKE Aant. op de Grondwet 1I, blz. 276; GODEI'ROI in Ned. J aar· 
Qoeken X, blz. 339 vlgg. 
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met de bevestigende beantwoording vereenigd. 1 De tegenwoordige Re
geering plaatst zich op hetzelfde standpunt en vindt geen bezwaar, conform 
de jurisprudentie van het hoogste rechtscollege, de vraag door uitdruk
kelijke handhaving te beslissen. 

Over de bestemming der boete zie art. 13 [11], 2de lid van dit Ontwerp. 
Het art. 7 van titel XXVII der ordonnantie van 1669 betreffende 

het gebruik of de veiligheid van wegen en trekpaden langs bevaarbare 
rivieren is bij de wet van 22 Januari 1808 (8 November 1810 hier 
te lande executoir verklaard) van toepassing verklaard op alle bevaar
bare rivieren (verg. Fortuyn Ir, bladz. 368 in de noot). 

De omstandigheid dat men op eigen kosten den vorigen staat her
stellen moet, rechtvaardigt eene aanzienlijke vermindering der boete. 

Wat de artt. 42, 43 en 44 van titel xxvn der ordonnantie van 
1669 betreft, vergelijke men het arrest van den Roogen Raad van 18 
Juni 1867 (BOOGAAllD VIde vervolg, bladz. 159). Deze artikelen zijn te 
vinden bij FORTUYN I, bladz. 371. 

Antwoord der Regeering. o. 

A,·t. 12. Behalve hetgeen hierboven [zie bI. 82] tot toelichting van 
den aanhef van dit artikel werd gezegd, moge thans hier de toelichting 
van de gewijzigde nummers van dit artikel eene plaats vinden: 

1°. Art. 12 der publicatie kan in verband met art. 3 van het wets
ontwerp in zijn geheel wordlln gehandhaafd, met weglating der woorden 
:. op dubbel gewin" in het tweede lid, als zijnde eene straf die het 
nieu we Wetbook van Strafrecht niet kent, en welker bedreiging' reeds 
in 1855 aan waterschapsbesturen werd ontzegd dool' art. 2 der wet van 
1855 (Staatsblad nO. 102). 

N.v.W.o. Art. 12 1°. 1ete lid = in de wet. 
2cle lid: de woorden, voorkomende in het tweede lid van art. 12 VOor

meld: :. op dubbel gewin" vervallen; 
3de en 4de lid = 2de en 3de lid O.R.O. 

Verslag van de Tweede Kamer. d. 

1°. In de vermelding der woorden, die in het tweede lid van art. 12 
der publicatie van 24 Februari 1806, houdende bepalingen omtrent een 
Algemeen Rivier- of Waterregt moeten vervallen, is een verzuim ge
pleegd. Vervallen moeten in alinea 
1 van dit artikel ook de woorden: Antwoord der Regeering. d, 
:t te vel'deelen enz." tot en met de woor
den: :t waal' de contl'aventie is geschiedt". 

De inlassching van N ederlandsche 
woorden in den Franschen tekst del' 

1°. Aan de eerste opmerking is 
gevolg gegeven. 

Wat de inlassching van N edel'-

1 Koninklijk Besluit van 8 Maart 1822, waarbij de strikte naleving del' wet van 24 
Februari 1806 wOl'dl aanbel'olen. nooge Raad: arreslen \'an 19 Sept. 184R, v, D. 80NERT, 
G, 7.. JX. 1; 1 }'ebr. 1859. v, D, HONER'f. G, Z. XVI. 51. De Hooge Raad intusscben 
acht de publicatie alleen toepasselijk vool'zoover betreft de zoogeuaamde gl'oole of hoofd
rivieren, zie arrest 6 Aug. 18M, v, D. 80NER'f, G, Z. IX, 397. 
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genoemde artikelen van de Ordon
nance des Eaux et Forêts du mois 
d'Août 1669 acht de Commissie niet 
aannemelijk. Het bezwaar zoude ont
gaan kunnen worden door aldus te 
lezen: .. de in de voormelde aI·tt. 7 , 
42, 43 en 44 gestelde str'affen worden 
vervangen door eene geldboete van ten 
hoogste honderd gulden." 

landsche woorden in den Franschen 
tekst betreft moet worden opge
merkt, dat door overneming van 
het voorstel der Commissie ook bijv. 
de bijkomende straf van verbeurd
verklaring in art. 7 , Titel XXVIII , 
zou wegvallen. De straffen die ver
vangen worden zullen uitdrukkelijk 
moeten worden opgenoemd. 

G.O. Art. 10. lste en 2de lid = in de wet. 
3de en 4Je lid = 2ue en 3de lid O.R.O. 

Verslag van de Tweede Kamer. e. 

Art. 10, 1°. Om aan het bezwaar 
der Regeering te gemoet te komen 
en tevens de inlassching van Neder
landsche woorden in een Franschen 
tekst te vermijden, zou de Commissie 
in overweging geven in plaats van de 

Antwoord der Regeering. e. 

Tegen het overnemen van deze 
wijziging heeft de Minister verklaard 
geen bezwaar te hebben. 

beide laatste alinea's te lezen: De in artt. 7 en 42 enz. = 3de lid der wet. 
Op deze wijze wordt ook de peine d'amendes arbitraires vervangen, 

wat volstrekt noodig schijnt. 

N.v.W.e. Sub 1°. worden de voorlaatste en de laatste zinsneden ver
vangen door de volgende bepaling: De in artt. 7 enz. = 3de lid der wet. 

2°. de artt. 1 en 5 van de wet van 22 Juli 1 14 (Staatsblad 
nno 86), houdende "verbod van alle vreemde of particuliere 
loterijen" ; 

in het tweede lid van art. 1 worden de woorden "van 
een honderd zilveren dukatons" vervangen door: "van ten 
hoogste een honderd gulden" ; 

Advies van den Raad van State. 

No. 2 [zie dit later vervallen nO. 2 op bI. 15 3J. In art. 14 van het Keizer
lijk decreet van 13 October 1812, contenant diverses dispositions sur la 
Loterie de Hollande, wordt het verkoopen van loterijbriefjes op crediet 
verboden, met bepaling dat dergelijke verkoopen van rechtswege nietig 
zouden zijn» sauf les peines portées pal·l'al·ticle 6". Welk artikel 6 daar bedoeld 
is, blijkt niet. Straf tegen het op crediet verkoopen is bepaald in art. 17. 

Bij besluit van den Souvereinen Vorst van 19 Januari 1814 (Staats
blad nO. 15) werd dat art. 14 vernietigd en het verleenen van crediet 
door collecteurs enz. aan particulieren toegestaan. 

Het Koninklijke besluit van 5 November 1818 (Staatsblad nO. 37) 
trok dat besluit van 19 Januari 1814 weder in, daarbij het decreet 
van 13 October 1812 weder in volle kracht herstellende. 



WIJZIGING VAN BESTAANDE WETTEN. Art. 10, no. 2. 151 

Over de rechtsgeldigheid van dat besluit loopen de gevoelens uiteen, 
zooals vermeld is bij FORl'UY N, lIl, bI. 511. 

Bflschouwt men het als bevoegdelijk genomen, dan is art. 14 van 
bet decreet in volle kracht hersteld, en rijst de vraag: moet niet bij 
deze gelegenheid duidelijk worden gemaakt, wat de verwijzing naar de 
straffen "po7·tées pal' l'ar·ticle 6" beteekent ? 

Neemt men aan dat het Koninklijk besluit dat van den Souvereinen 
Vorst in deze materie niet heeft kunnen intrekken, dan is het verkoopen 
van loterijbriefjes op crediet niet verboden en dus niet strafbaar. Maar 
dan gaat het niet aan bij dit ontwerp en in een artikel waarvan, zoo
als van art. 14 [10], de strekking is om aan te wijzen, welke bepalingen 
van kracht blijven, opnieuw het verbod in te voeren, door eene nieuwe 
straf tegen het verkoopen op crediet te stellen, zooals hiel' wordt gedaan. 

Er zal dus altijd onzekerheid blijven bestaan, tenzij men zal moeten 
aannemen, dat dit ontwerp de strafrechtelijke bepalingen van het decreet 
handbavendu en de straf van art. 17 door eene nieuwe vervangende, 
zelfstandig het op crediet verkoopen van loterijbriefjes heeft straf baar 
gesteld, en de nieuwe straf als het ontwerp wet geworden is, zal moeten 
worden uitgesproken, onafhankelijk van de vraag, hoe men over de verbin
dende kracht van het. zoo even genoemde besluit van 1818 moge denken. 

Nu de strafbepaling van art. 17 door eene nieuwe vervangen wordt, 
schijnt van de gelegenheid gebruik te moeten worden gemaakt, om ook 
de woorden j :. sans préjudice de plus fortes peines dans les cas prévus 
pal' Ie code pénal" als voortaan, zooals zij luiden, zonder beteekenis, te 
doen wegvallen. 

No. 3 [nu 2]. Bij de toelicbting op Titel IX (nu VI) van Boek III van het 
ontwerp-Strafwetboek is bet.oogd, dat de strafbepalingen tegen het aan
leggen of houden van loterijen zonder vergunning en tegen het collec
teeren voor vreemde loterijen behoorden te vervallen, zonder dat er iets 
anders voor in de plaats kwa.m. Om die reden werd over die feiten in 
het wetboek bet stilzwijgen bewaard [Dl. lIL bI. 297]. 

Nu de beide Kamers zich met dit denkbeeld vereenigd hebben, kunnen 
in deze invoeringswet de artt. 1 en 5 van de wet van 22 Juli 1814 
(Staatsblad nO. 86) (de andere zijn reeds vroeger ingetrokken) niet worden 
genoemd onder die verordeningen, welker strafrechtelijke bepalingen 
worden gehandhaafd. De overblijfselen dier wet moeten nu worden ge
rangschikt onder die wettelijke bel,alingen die worden afgeschaft. 

In de Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp tot aanvulling 
van de zegelwet (art. 5, 4°.) wordt ook verklaard, dat na de invoering 
der nieuwe strafwet de bestaande verbodsbepalingen tegen het houden 
van loterijen zullen zijn vervallen. 

Subsidiair zij opgemerkt dat de uitdrukking: een boete van een hondel'd 
zilveren dukatons, zoo de strafbepaling gehandbaafd wordt, door eene 
andere zou behooren te worden vervangen. 

[Zie Rappol·t aan den Koning, op bI. 152 aan 't slot van 't Auvies-Heemskerk.] 

Afzonderlijk Advies van den Staatsraad Mr. Heemskerk. 

Over het algemeen instemmende met de opmerkingen en bedenkingen 
in het ad vies van den Raad van State nedergelegd , kan de onderge-
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teekende zich echter niet vereenigen met de meening van de meerder
heid van den Raad omtrent al't, 14 3°. van het wetsontwerp, 

Het is volkomen waar, dat in art. 456 Wetboek van Strafrecht alleen 
het houden van een huis van hazardspel, maal' niet het oprichten van 
of het collecteeren voor eene bijzondere of buitenlandsche geldloterij is 
verboden, en dat de Memorie van Toelichting bij dat Wetboek doet 
vooruitzien, dat de wettige verbodsbepalingen omtrent loterijen zouden 
vervallen. Het is ook waar, dat hetzelfde te lezen staat op bladzijde 3 
der Memorie van Toelichting van het thans aanhangige wetsontwerp tot 
aanvulling van de zegelwet (Tweede Kamer 1882/83 nO. 150). Maar 
door deze uitingen is U wel' Majesteits Regeering niet gebonden, wan
neer zij nog te rechter tijd inziet, dat het intrekken van de artt. 1 en 
5 der wet van 22 Juli 1814 (Staatsblad nO. 86) voor alsnog onraad
zaam zou zijn. 

Het behoud van het Moscousche Keizerlijk decreet van 1812 en van 
de Koninklijke besluiten omtrent de N ederlandsche Staatsloterij, voor 
zoover zij nog van kracht zijn (art. 14 2°. en art. 36 van het wets
ontwerp), zou geen goeden zin hebben, zoo niet in de wetgeving de 
noodige bepaling bleef bestaan tegen eene ruïneuse concurrentie met die 
loterij. Wel kunnen thans buitenlandsche loterijen hier te lande in cou
ranten worden geadverteerd en kan men door buitenlandsche briefwisse
ling zich de loten van die loterijen aanschaffen; maar dit is nog geheel 
iets anders, dan dat de vrijheid zou worden verleend om overal parti
culiere en vreemde loten te koop te hebben en aan te bieden. 

Aan uitlokkende loterij plannen , voordeeligel' of schijnbaar voordeeligel' 
voor de spelers dan de Staatsloterij, zal het zeker niet ontbreken, zoo
dra eene zoo groote vrijheid wordt verleend. En het debiet van loten 
der Staatsloterij zal daardoor ernstig worden bedreigd. 

Maar er is meer. Tot nog toe is wettelijk slechts ééne deur geopend 
voor hen, die op deze soort van kansgenot zijn ge teld, en toch leert 
de ondervinding, dat de begeerte daarnaar bij eenigen matig blijft, bij 
anderen hartstochtelijk wordt en schadelijk werkt op hunne welvaart en 
die van hun gezin. 

Juist hetzelfde werd opgemerkt ten aanzien van de begeerte naar 
sterken drank; en uit dien hoofde heeft de Nederlandsche wetgever 
eene wet aangenomen, strekkende om de gelegenheden tot drankgebruik 
te beperken; de vroegere vrijheid om het tappersbedrijf uit te oefenen 
is weggenomen. 

Zoude het niet in hooge mate inconsequent mogen heeten, wanneer 
dezelfde wetgever thans eene onbeperkte gelegenheid opende om den lust 
naar het kansgenot te bevredigen (zoo voor de grootst.e als kleinste sommen)? 
Deze toch zou de strekking zijn van het verleenen eener volle vrijheid 
tot het op, ichten van loterijen en het collecteeren voor vreemde loterijen, 
welke vrijheid hier te lande nooit onbeperkt heeft bestaan. Die nieuwe 
vrijheid van een bedrijf, die altijd voorwaardelijk en onder reglemen
taire bepalingen aan enkelen is toegestaan geweest, zal voor de moraliteit 
en volkswelvaart zeer nadeelige gevolgen hebben. Te belangrijker zouden 
de gevolgen van deze vrijheid zijn, 
omdat in Groot-Britannië, Frankrijk 
en België alle loterijen verboden zijn 

Rapport aan den Koning. 

N°. 2. De ondergeteekenden ver-
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met uitzondering van die voor wel
dadige doeleinden, waarVaal' bijzon
dere autorisatie is verleend. Neder
land zou dus eene vrijplaats voor 
eene geva!lrlijke industrie worden. 

Eerbiedig veroorlooft de onderge
teekende zich derhalve te adviseeren 
tot handhaving van artt. 1 en 5 der 
wet van 22 Juli 1814 (Staatsblad 
no. 86) , behoudens de noodige wijzi
ging in de strafbepaling, zijnde eene 
geldboete van honderd zilveren duca
tons, bij herhaling van overtreding 
te verdubbelen, en confiscatie van 
het ingelegde geld. 

eenigen zich met de zienswijze van 
den Raad van State dat dit onder
werp, de strafrechtelijke bepalingen 
van het decreet handhavende, zelf
standig het op crediet verkoopen 
van loterijbriefjes strafbaar stelt, 
onafhankelijk van de vraag of het 
Koninklijk besluit van 5 November 
1818 (Staatsblad nO. 31) verbindende 
kracht heeft. 

N°. 3. In overeenstemming met het 
afzonderlijk ad vies van den Staats
raad Mr. HEEMsKEltK en op de daarin 
vervatte gronden, wordt dit num
mer gehandhaafd. 

O.R.O. 2°. het Keizerlijk decreet van 13 October 1812 (Bull. nO. 
453) con tenant diverses dispositions SUl' la loterie de Hollande j 

in art. 12 worden de woorden :0 sous les peines portées par la loi 
du 9 Vendémiaire an VI" vervangen door: l> op boete van ten 
hoogste vijf honderd gulden" j 

in art. 17 worden de woorden: "d'une amende. . .. au plus" 
vervangen door: :0 met geldboete van ten hoogste duizend gulden" 
en vervallen de woorden »sans préjudice de plus fortes peines dans 
les cas prévus par Ie Code Pénal" j 

O.R.O. 3°. = 20. der wet. 

Memorie van Toelichting. 

20. en 30' Op 't gebied der loterijen wordt hier het status quo ge
handhaafd. Hoe men over de Staatsloterij moge denken, het vraagstuk 
moet zelfstandig, niet in 't voorbijgaan bij gelegenheid van de in voering 
van het Strafwetboek beslist worden. 

De artt. 2-4 der wet van 1814 zijn afgeschaft door de wet van 20 
Juli 1870 (Staatsblad nO. 132).1 

N.v.W.o. 2°. de artikelen 12 en 17 van het enz. = in O.R.O. 
3°. = 2°. del' wet. 

Verslag der Tweede Kamer. d. 

2°. Deze bepaling behoort nu im
mers te vervallen, daar bet Keizerlijk 
decreet met 1 Januari 1886 reeds 
dool' de wet van den 2 3sten Juli 1885 
(Staatsblad nO. 142) tot regeling der 
Staatsloterij zal worden vervangen? 

Antwoord der Regeering. d. 

De bepaling is niet opgenomen in 
het gewijzigd ontwerp. 

G.O. nO. 2 = no' 2 der wet. 

1 ['regen de overtreding van art. 5 wordt in hel aan de Stalen-Generaal ingediende ont
werp cener Novelle van het Wetboek vun Strafrecht in een nieuw art. 457 bis eene straf gesteld.] 
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30 • de artt. 6 en 7 van de wet van 1 Maart 1 15 (Staat,yb!ad 
no. 21), houdende I,voorschriften ter viering der dagen aan den 
open baren Christelijken Godsdienst toegewijd" ; 

In O.R.O. 40' werd alleen de wet, zonder opgave V9,n artikelen, genoemd. 

Memorie van Toelichting. 

4°. De bovenstaande opmerking Lzie bij nO". 2 en 3 O.R.O.] geldt 
ook van de Zondagswet. Hoewel aan het Departement van Justitie een 
nieu we Zondagswet in bewerking is, moet, tot zoolang deze wet niet. 
tot stand is gekomen, ook hier het status quo worden gehandhaafd. 

Antwoord der Regeering, c, 

4°, De artt. 1, 2, 3 en 4 houden alleen verbodsbepalingen in; art. 5 
eene opdracht aan de plaatselijke politie; alleen artt. 6 en 7 behelzen 
strafbepalingen. Deze moeten van kracht blijven omdat anders de artt. 
1-4, die van zelf blij ven bestaan, hun poenale sanctie zouden missen. 

De artt. 145 en 146 Strafwetboek gaan veel minder ver dan de Zondags
wet, door alleen verhindering van eene geoorloofde openbare godsdienstige 
bijeenkomst of geoorloofde kerkelijke plechtigheid te straffen, als die door 
geweld of bedreiging met geweld geschiedt, en storing van een dergelijke 
bijeenkomst of plechtigheid alleen wanneer opzet aanwezig is. 

N.v.W.o. 4°. en G.O. 3°. = nO. 3 der wet. 

Eindverslag der Eerste Kamer, 

Art. 10. 3°. De artt. 6 en 7 der wet van 1 Maart 1815 (Staatsblad 
nO. 21) worden gehandhaafd. Deze artikelen zijn geheel in strijd met de 
beginselen van het Wetboek van' Strafrecht, Art. 6 straft de overtreders 
naar gelang van personen en omstandigheden of met boete of met ge
vangenis en art. 7 bevat de bij dat Wetboek geheel on bekende straf van 
sluiting van herbergen of andere publieke plaatsen voor ééne maand. 
Men vroeg daarom, had ook in dezen de straf niet in overeenstemming 
gebracht moeten worden met het nieuwe Strafwetboek, 

Beraadslagingen in de Eerste Kamer. 
(13 April 1886,) 

De heel' DU TOUR VAN BELLINCHAVE, lJ1inistcr vlm Justitie: Dit is niet het 
eenige voorbeeld dat stl'afIen gehandhaafd wOl'den welke het Wetboek van Stl'af
I'echt niet kent, Zie ook de wet van 10 September 1853 (Staatsblad n", 102) [nO, 10]. 

Het is beter vool'gekomen deze beide wetten in hun geheel te handhaven daal' zij 
toch spoedig algeheele wijziging behoeven en weinig meel' wOl'den toegepast, 

40. de artt, g, 27 , 36, 55, 56, 57 , 58, 60, 61 , 62, 70 en 71 
van de wet van II AprillbZ7 (Staatsblad n", 17), houdende "oprig-
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ting van schutterijen lover oe geheele uitgestrektheid des Rijb;" ; 
in art. eb wordt na het woord "straf" ingevoegd: "of tut eene 

gevangenisstraf van een jaar of langer" ; 
in art. 60 vervallen de woorden "misdaden of" ; 

In O. R.O. 5°. werd alleen de wet, zonder opgave van artikelen, 
genoemd en kwam de derde alinea niet voor. 

Memorie van Toelichting . 

50. Hoewel de meeste straf bedreigingen in de schutterij wet van disci
plinairen aard zijn, en dus door art. 3, eerste lid van dit ontwerp niet 
getroffen :-:ouden worden (zie het tweede lid van dat artikel), kan dit 
echtnr niet .van alle gezegd worden. Wie bijv. verzuimt zich aan te geven, 
was aan de discipline nog niet onderworpen. Opdat alles gehandhaafd 
blijve, moet de wet hier vermeld worden. Ook de rechtspleging blijft 
gehandhaafd; zie art . 1 3 [ liJ, 1ste lid, 2de zinsnede, van dit ontwerp. 

Antwoord der Regeering. c. 

50. Art. 68 der schuiterijwet kan hieronder niet vermeld worden , 
maar wordt gehandhaafd tengevolge van de bepaling in art. 3, 2de 

alinea [3, laatste lidJ van het wetsontwerp. 
De artt. 22 en 23 dier wet zijn geen strafbepalingen. 

N.v.W.c. 5°. 1sle en 2de lid = in de wet. 
3de lid: in art. 5 wordt na het woord:,. gevangenisstraf" ingevoegd: 

,. of hechtenis"; in art. 60 vervallen de woorden: "misdaden of'; 

Verslag der Tweede Kamer. d. 

5. De WyZlgJDg van art. 5 der schutierijwet is niet noodig. »Ge
vangenen" en »gevangenschap" zijn algemeene uitdrukkingen. Het woord 
glJVangenisstl'aj komt in het artikel niet VOOI'. 

Wat betreft de gevangenisstraf van één jaar als reden tot uitsluiting, 
verwijst de Commissie naar hetgeen zij hieronder sub 17 0 [17] opmerkt. 
Het bezwaar zal zich hier echter in mindere mate doen gevoelen. 

Welke reden heeft de Regeering voor de handhaving van art. 70 der 
schutterij wet ? In dit artikel is een geval omschreven , het niet verschijnen 
als getuige, waartegen voorzien is I 

in de artt. 192 en 444 van het Wtlt
boek van Strafrecht. In de Memorie 
van Toelichting van het Regeerings
ontwerp van het strafwetboek wer
den als voorbeeld eenige bepalingen 
genoemd voorkomende in verschil-

Antwoord der Regeering. d. 

50. (nu 40-) 'ren aanzien van art. 5 

der schutterijwet. is aan den wensch 
der Commissie voldaan. Art. 70 dier 
wet behoort echter gehandhaafd te 

I [Deze wet zal volgens 81·t. 40 der ,.Lnndweerwet" van 24 Juni 1901 (Stbl. nO . 160) 
vervalltm , maur . . .. eerst »vijf jaren na den dag, waarop voor de eerste maal ingelijfllen 
bij de militie te land ingevolge wettelijk voorschrift zijn aangewezen tot het bij de Innu
weer volbrengen van een verlengden militiediensiLijd."] 
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lende wetten, die bestemd zijn door worden, daar de schuttersraden de 
de hepalingen van artikel 212 - artikelen 192 en 444 van het Wet
thans art. 192 - te worden ver- boek van Strafrecut niet kunnen toe
vangen, en daaronder komt ook voor passen wegens de aldaar bepaalde 
art. 70 der wet van 11 April 1827 maxima. Men zie art. 61 der schut
(Staatsblad nO. 17) [Dl. II bI. 197]. terijwet. 

G.O. 4°. = nO. 4 der wet. 

5°. art. 22 van de wet van 9 Oct. 1841 (Staatsblad n". 42) 
betrekkelijk de regtsmagt der hooge en andere heemraadschappen, 
dijk- en polderbesturen; 

Aan dit artikel wordt als tweede lid toegevoegd: 
"De opbrengst d.er boeten bij schikking opgelegd, komt 

ten bate van het waterschap" ; 

Verslag der Tweede Kamer. b. 

AI,t. 28 [26, zie aldaar]. De Com
missie acht het in het algemeen ge
wenscht, dat zoo weinig mogelijk 
verandering warde gebracht in de wet 
van 12 Juli 1855 (Staatsblad nO. 
102), die met de van kracht blij
vende wet van 9 October 1841 
(Staatsblad nO. 42) den grondslag uit
maakt van ons waterschapsrecht. 
Daarom zou zij ook de boete alleen 
ten voordeele van den Staat willen 
doen komen, wanneer die bij rechter
lijk vonnis is opgelegd. Bij de water
schappen schijnt .. schikking" met de 
bekeurden regel te zijn, en daarin 
zou zonder groot bezwaar moeilijk 
verandering gebracht kunnen wor
den. Maar dan gaat ook alles buiten 
de rechterlijke macht om, en is het 
eigenaardig, dat de boete komt in 
de kas van het waterschap. 

De wet van 9 October 1841 (Staats
blad nO, 42) is niet opgenomen in art. 
12 [10], zoodat hare strafrechtelijke 
bepalingen volgens art. 3 zouden 
moeten vervallen, ook de bepalingen 
omtrent dubbel gewin of dubbelen 
weerpenning en art. 22 en 23. De 
Commissie meent echter dat er goede 
redenen bestaan voor de handhaving 
van de tegen woord ige regeling. Groot 
bezwaar zal daartegen bij de Regee-

Antwoord der Regeering. c. 

AI·t. 28 [26]. Terwijl in het Voor
loopig Verslag tegen art. 13 oud [zie 
bij liJ, tweede lid, van het ontwerp en 
aIzoo ook tegen de blijvende of eerste 
afschaffing van de in gehandhaafde 
wetten voorkomende bepalingen om
trent verval van het recht van straf
vordering door tmnsactie, welke af
schaffing in de Memorie van Toe
lichting [bij art. 11] onder lito d 
is toegelicht, geen bedenking wordt 
gemaakt, wenscht de Commissie hier 
daarentegen de bevoegdheid der wa
terschapsbesturen volgens art. 22 
der wet van 9 October 1841 (Staats
blad nO. 42) om met de bekeurden 
in schikking te treden, gehandhaafd 
te zien en, als gevolg daarvan, de 
boete, waaromtrent in schikking is 
getreden, met handhaving in zoo
verre van art. 23 dier wet, in de 
kas van het waterschap te doen 
vloeien, in plaats van haar ten voor
deele van den Staat te doen komen 
ingevolge art. 35 van het Wetboek. 

De Regeering ziet hierin bezwaar. 
Zij blijft het beginsel van transactie 
in strafzaken volstrekt verwerpelijk 
achten. En nu moge bij schikking 
de zaak buiten de rechterlijke macht 
omgaan, het karakter van de boven
bedoelde boete verandert niet daar-
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ring wel niet kunnen bestaan, daar 
zij art, 6 del' wet omtrent het politie
recht del' waterschapsbesturen on
veranderd gehandhaafd laat, Het kan 
niet ontkend worden, dat de wetten 
van 1841 en van 1855 thans goed 
werken j de Commissie zou vreezen , 
dat door wijzigingen allicht de goede 
werking dier wetten in gevaar g"
bracht zou worden, 

door, dat ze niet bij rechterlijk von
nis wordt opgelegd, De Regeering 
kan daarom niet besluiten artt, 
22 en 23 del' wet van 1841 te 
handhaven en inbreuk toe te laten 
op het beginsel van art, 35 vall het 
Wetboek en van het vroegere tweede 
lid van art, 13 van het wetsont
werp, waartegen geen bedenkingen 
zijn gemaakt, 

Ook het handhaven van de be-
palingen der wet van 1841, omtrent 

dubbel gewin of dubbelen weerpenning , vindt bezwaar. Zooals reeds bij 
art, 12 onder 1°, is opgemerkt, is de bedreiging dier strafreeds in 1855 
aan de waterschapsbesturen ontzegd door art, 2 der wet van 1855 (Staats
blad nO

, 102) en is ze eene straf bij het Wetboek van Strafrecht niet 
bekend, en met het stelsel daarvan geheel strijdig, Men bedenke toch, 
dat deze straf soms honderden guldens bedragen kan, Reeds bij de be
handeling del' wet van 1841 ontmoette zij te recht tegenstand en thans 
heeft zij ook voor een groot deel haal' belang verloren, nu de water
schapsbesturen zelven haal' bij keur niet meer mogen opleggen, Dat de 
Regeering art, 6 der wet van 1855 onveranderd handhaaft, ligt in den 
aard del' zaak, want dit artikel is geen strafrechtelijke bepaling, maal' 
betreft uitoefening van politie-maatregelen dool' het waterschapsbestuur, 

Beraadslagingen in de Tweede Kamer, 
(10 Maar t 1886,) 

.Amendement van de Commissie van Rapporteu1's, 

om in al't, 10 na 4°, te doen volgen: 
5°, Art, 22 van de wet van 9 October 1841 (Staatsblad na, 42), betl,t!kkelijk 

de regtsmagt del' hooge en andere heemraadschappen, dijk- en poldel'besturen, 
Aan dit al-tikel wOl'dt als tweede lid toegevoegd: 
De opbl'engst del' boeten bij schikking opgelegd komt ten bate van het 

waterschap, 

De heel' VAN DER KAAY, lid der Commissie van Rapporteurs: In dit amendement 
wordt afwijking voorgesteld van de bepalingen del' eerste acht Titels van het 
eerste Boek van het Wetboek van Strafl'echt, De Vel'gadel'ing zal zich herinnel'en 
de slotbepaling van het eel'ste Boek: "De bepalingen del' eerste acht Titels van 
dit Boek zijn ook toepasselijk op feiten waarop bij andel'e wetten of verol'deningen 
straf is gesteld, tenzij de wet anders bepaalt," De wetgever is dus uitgegaan van 
de meening , dat er bijzondere redenen kunnen zijn om afwijking van die bepalingen 
in andere wetten hetzij te handhaven, hetzij in het vervolg op te nemen, De Kamcr 
handelt dus, doOI' uit amendement aan te nemen, niet in strijd met het Wetboek 
van Strafrecht, Zij meent alleen, dat hiel' aanleiding bestaat om art. 91 toe te 
passen en eene bestaande afwijking te handhaven; want wij stellen niet VOOl' iets 
nieuws in te voel'en , wij hebben hier te doen met be,.taande afwijkingen, WOI'dt 
dit amendement niet aangenomen, dan zal voortaan, bij overtreding van water
schapskcurclI ) tmnsactie niet meel' toegelatcn zijn; ons Wetboek van Strafl'echt 
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kent geen transactiën j wanneer dus die bevoegdheid hiel' niet uitdrukkelijk in de 
wet wordt gegeven, dan bestaat zij ook hiel' niet. 

Nu is de Haag: is el' eenige I'eden om de bestaande bevoegdheid van rle water
schapsbesturen, die hun gegeven is in art. 22 van dp, wet van 9 Octobel' 18.J.l, op 
te heffen 7 

De Commissie meent, dat er reden bestaat om die bevoegdheid te handhaven, 
De watel'schappen zijn lichamen van zeel' bijzondel'en aard j het zijn eigenlijk 

groote zedelijke lichamen, aan welke de Regeel'i ng om ze in staat te stellen hun 
doel te bel'eiken en behoorlijk hunne taak te vervullen, groote bevoegdheden heeft 
gegeven ook van publiehechtelijken aard. 

Nu meent de CommiSSIe van Rapporteurs evenwel dat, waar het niet volstrekt 
noodig is dat de stl'llfl'echter en de ambtenaren die voor de uitvoering van zijne 
vonnissen mOE'ten zorgen, zich met de aangelegenhedeu van die eigenaardige soort 
van lichamen bemoeien, dit ook niet moet gebeul'en. 

EI' zijn in de vel'schillende keu l'en een aantal boeten bepaald op zeel' kleine ovel'
tredingen van vel'schillenden aal'd. Wij weten hoe het, om iets te noemen, met 
het schoonhouden van slooten gaat, Bij den schouw wordt de toestand opgenomen 
en aan hem, die in overtreding is, wordt bij wijze van schikking, zooals art. 22, 
dat wij willen handhaven, bepaalt, eene boete opgelegd. 

Acht hij het bedrag te hoog, welnu, hij is niet verplicht de geldboete te vol
doen, en zal voor den rechter wOI'den geroepen, waal' hij al zijne middelen van 
verweer kan te berde brengen. De rechter kan hem dan naar bevind van zaken 
veroordeel en of vrijspl'eken en die boete opleggen. die hij meent, dat op het feit 
past. Ziedaar een toestand, die wij meenen dat volkomen past bij deze eigenaardige 
groote zedelijke lichamen. 

Welke zijn nu de I'edenen om in dien toestand verandering te brengen 7 Welke 
zijn de bezwaren aan dat tI-ansactiestelsel verbonden 7 

Wij hebben ze kunnen lezen in de MemOl'Ïe van Toelichting [bij art. 11, sub dj 
maal' dan moet dadelijk de vraag rijzen of de bezwaren daar in het algpmeen aan
gevoerd tegen de tmnsactie inderdaad wel wegen, wanneer men te doen heeft mEt 
overtreding van waterschapskeuren. De groote bezwaren, bijvoorbeeld dat de ü'ans
actie is eene opoffering van beide zijden, dat de deul' geopend wordt voor dat 
loven en bieden, dat ten eenenmale beneden de waardigheid del' straf justitie is, 
en voor die misbruiken die, zooals onze voorouders maar al te zeer ondervonden 
hebben, uit de tI-ansactie op stl-afl'echtelijk gebied kunnen voortvloeien, - gelden 
die ook in deze zaak 1 

Hier is het toch niet het openbaar ministerie, dat transigeert met de ovel'tl'e
ders, het zijn niet de ambtenal'en van de belastingen, wien wij zelfs het recht 
van transactie wegens belastingovel'tredingen hebben gelaten, hiel' is het een college, 
een dijkgmaf wien die bevoegdheid is gegeven. Wat kan el' tegen zijn, aan dat 
college, dat toch zeer zekel' alleszins bevoegd is om te oOl'deelen ovel' ,Ien aard del' 
overtredingen, aan den dijkgl'llaf, die menschen en zaken kent, de bevoegdheid te 
laten om bij minnelijke schikking boeten op te leggen? 

Al die bezwaren van de waal'digheid del' straf justitie, die el' onder zou lijden, 
van ontzaglijke misbruiken van dat loven en bieden, die indel'daad bezwaren zijn 
tegen de transactie in het algemeen, zijn, dunkt mij, ongegrond, 

Ik wijs el' op dat wij alleen den bestaanden toestand bestendigen, die ook thans 
reeds eene afwijking is van het algemeen recht, en vraag nog eens: Welke reden 
bestaat el' nu om dien toestand, waarin men zich algemeen verheugt, rlien men 
tot nog toe zoo wenschelijk acht, bij deze gelegenheid te veranderen 7 Ik herinner 
er aan dat wij het stelsel van ü'ansactie hebben gehandhaafd in belastingzaken. 
Wanneer men nu zulke overwegende bezwaren tegen dat stelsel heeft, dan zullen 
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die bezwaren in belastingzaken toch wel gewichtiger zijn dan waal' het overtre
dingen van eenvoudige waterschapskeUl'en gelut. 

Nog stellen wij eene tweede afwijking van het algemeen beginsel voor, die 
eigenlijk nalll' de rneening van de Commissie niets ande,'s is dan een noodzakelijk 
gevolll: van de eel'ste, 

Wij weten dat voortaan de opbrengst van alle boeten ten bate van het Rijk zal 
komen, Dit is zee,' billijk, omdat het Rijk niet alleen zorgt voor de rechtspleging, 
maa,' ook voor de ten uitvoerlegging van de sb'af . en voo,'taan zal voorzien in de 
behoefte aan huizen van bewaring ell in de kosten van het onde,'houd de" gevan
genen die tot nog toe werden omgeslagen over de gemeenten, 

Wanneer men echter aan de wate,'Schapsbestu,'en de bevoegdheid geeft om bij 
schikking boeten op te leggen, dan geldt dit a"gllment niet ten aanzien van die 
boeten; want dan blijft de zaak geheel buiten de bemoeiingen van de rechtel'lijke 
macht, E,' is dan geen rechte,' die recht sp ,'eekt ; geen officier van justitie die dag
vaart; el' heeft geen inning van boete dool' den ontvanger van de registratie plaats; 
el' is geen su bsid iaire hechtenis en d us niet te zorgen VOOl' hu izen van bewa,'ing 
en onde,'houd van de gevangenen, Alle redenen, die el' in het algemeen bestaan 
om de opbrengst van de boeten ten bate van den Staat te doen komen, ont
breken hie,', 

De heel' VAN DEN BERGII, ,~lini.</er van Waters/nat, Hnnd.l en Niiverkeirl: De 
bedenking van de Regeering tegen de vOOl'gestelde wijziging was hoofdzakelijk deze 
dat daal'lloor zou wo,'den in het leven gel'oepen eene afwijking van de beginselen 
van het Slrafwetboek, waa,' het geene tJ'ansactiën meel' toelaat, Die bedenkiug 
weegt echte,' niet zwaar genoeg bij de Regeering om de wijziging niet over te 
nemen en met de Commissie mede te gaan, 

[Hel amendement werd dus door de Regeering o,e"genomen,] 

[Zie O,R.O. Art, 12, nO. 6 bij nO, 46 van dit artikeL] 

60, dc artt, 5, 20, 24, 26, 2 , 30, 32, 33, 36, 37 , 3 , 40, 
42, 4,3, 44, 45, 4 , 53, 55, 56, 57, 64, 6G en 69 van de 
wet van 9 .T uli 1842 (Staatsblad n", 20) op I{ het 1 otarisam bt" , 
gcwijzi.gd bij de wet van 6 Mei 187 (Staatsblad n", 29) en bij 
die van 26 April 1876 (Staatsblad n', 85); 

van art. 51 dezcr wet vervalt het lste lid en in het 
twcede lid, gewijzigd bij art. 7 del' wet van 6 Mei 1878 
(Staatsblad 11", 29), vervallcll het woord "correctionele" en 
de woorden: "ll1et uitzondering van de gevangeni straf die 
de geldboete vervangt" ; 

in art, 54 worden de woorden: "correctionele zaken" 
vervangen door: "strafzaken ter kennisneming van de 
arrondissements-regtbank" , en de woorden: "vau den 23sten 
en" dool': "van den 8sten rritel, eerste Boek van het 
WeLboek van Strafrecht en van den" ; 
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In O.R.O. nO. 7, lste lid werd de wet op het Notarisambt genoemd, 
zonder opgave van artikelen. 

2de en 3de lid = in na. 6 der wet. 

Antwoord der Regeering. c. 

60• Art. 7, 2de lid, kan vervallen, omdat het daar bedoelde feit bij 
art. 436 Strafwetboek is strafbaar gesteld. 

Het Strafwetboek bedreigt in het algemeen geene straf tegen de uit
oefening van ambtelijke functi!in. Met het oog daarop kan art. 19 der 
wet, voor zooverre het eene strafbepaling bevat, vervallen. 

De artt. 27 en 47, als van zuiver fiscalen aard, worden gehand
haafd door art. 7 [7] der invoeringswet ; zie de Memorie van Toelich
ting ad articulum [hiervoor bl. 99]. 

Art. 50 wordt reeds gehandhaafd door art. 3, 2de lid [3, laatste lid] 
der invoeringswet , als bevattende een disciplinair voorschrift. 

Art. 58 wordt vervangen door art. 74 Strafwetboek. 
De strafbepalingen, voorkomende in de artt. 76 en 79, eerste lid, 

behoeven niet te worden gehandhaafd, omdat de aldaar strafbaar ge
stelde verzuimen thans niet meer voorkomen. 

N.v.W.c. na. 6 = nO. 6 der wet, doch in het eerste lid werd niet 
de wijziging door de wet van 26 April 1876 (Staatsblad no. 85) vermeld. 

G.O. 50• = nr. 6 der wet. 

70. art. 13 van de wet van 28 Augustus 1843 (Staatsblad 
no. 37), houdellde "vaststelling een er algemeelle bepaling en van 
den eersten 'ritel van het tarief van justitiekosten en salarissen 
in burgerlijke zaken" ; 

in art. 19 dezer wet worden de woorden "als eene correctio
nele zaak" vervangen door: "als eene strafzaak ter kennis
neming van de arrondissements-regtbank" ; en de woorden 
"van den 23sten en" dool' : "van den 8sten Titel, eerste Boek 
van het Wethoek van Strafrecht en van den"; 

8°. art. 7 der wet van 28 Augustus 1843 (8taat8ólad no. 38), 
"houdende vaststelling van den tweeden rl'itel van het tarief van 
justitiekosten en salarissen in burgerlijke zaken" ; 

O.R.O. na. 8, de wetten van 28 Augustus 1843 (Staatsblad na. 37 
en 38), houdende "vaststelling eener algemeene bepaling en van den 
eersten en tweeden Titel van het tarief van justitiekosten en salarissen 
in burgerlijke zaken"; 

in art. 19 van eerstgemelde wet worden de enz. = 2de lid van nO. 7. 

Antwoord der Regeering. c. 

70• Art. 20 wordt vervangen door art. 74 Strafwetboek en behoeft 
dus niet te worden vel meld. 

N.v.W.c. 7°. en 80
• en G.O. 60

• en 70
• = nOS. 7 en 8 der wet. 
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90. de artt. 25 en 2G van de wet van 12 April 1 50 (Staatsblad 
]lO. Fi) , tot "vaststelling van het briefport en tot regeling der 
aangelegenheden van de brievcnposterij", gewijzigd bij de wet 
van 5 .Juli 1855 (Staatsblad no. Gl) en de artt. 27 en 28 van 
cel' tgcfilelde wet; 

in het eerste lid van art. 25 vermeld vervallen de woorden: 
"of wel, in geval van wanbetaling, op straf eener gevangenis 
van drie tot zeven dagen in het eerste en van zeven tot veertien 
dagen in het tweede geval" ; . 

[De genoemde wetlen zijn afgeschaft en vervangen door de wet van 15 April 1891, 
Sibl. uO. 87.J 

10°. de artt. 9, 12 en 13 van de wet 1 van 10 September 
1 53 (Staat8blad n°. 102) , tot "regeling van het toezigt op de 
ollner cheidene kerkgenootschappen" ; 

In O.R.O. nO. 10 werd deze wet genoemd, zonder opgave van artikelen. 

Advies van den Raad van State. 

Art. 12 der wet van 10 September 1853 (Staatsblad no' 102) tot 
regeling van het toezicht op de onderscheidene kerkgenootschappen, stelt 
tot straf schorsing in de uitoefening del' burgerschapsrechten voor den 
tijd van drie tot tien jaren en gevangenis van ééne maand tot twee 
jaren te zamen of afzonderlijk. 

In twee opzichten wijkt deze straf af van het strafstelsel des wet
boeks: 1°. dat de schorsing in de uitoefening der burgerschapsrechten 
als hoofdstraf kan worden uitge- I 
sproken; 2°. dat de duur der schor
sing kan worden bepaald op acht 
jaar meer dan het maximum der 
gevangenisstraf. De Raad van State 
heeft geen reden kunnen vinden, 
waarom deze afwijkingen zouden 
moeten worden bestendigd. Hij meent 
dat er geen bezwaar tegen is, de 
straf te doen bestaan in eene hech
tenis van ten hoogste één jaar, met 
bevoegdheid van den rechter om 
tevenli ontzetting van de rechten 
vermeld in art. 28 sub 1-4 en [) 
uit te spreken. 

Rapport aan den Koning. 

No. 9 oud (10 nieuw). Ofschoon 
niet kan worden ontkend, dat de 
straf bij art.. 12 der wet tot rege
ling van het toezicht op de kerk
genootschappen bepaald afwijkt van 
het strafstelsel van het Wetboek van 
Strafrecht, komt het op dit oogenblik 
betel' voor in deze wet, die gelukkig 
hoogst zelden behoeft te worden toe
gepast en in 1853 eigenlijk eene 
gelegenheidswet was I geene wezen
lijke veranderingen te maken. 

N.v.W.c. 10°. en G.O. 9°. = nO. 10 der wet. 

[Zie de Bel'aadslagiogen in de Eerste Kamer bij nO. 3, hiel'voor bI. 154.J 

1 [net nnngehallluc 8rt. 9 wer(l gewijzigu bij nrl. 16 del' wet van 15 April 1896, 8tb. nO. 70.J 

V 11 
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Ilo. de artt. 45, 57 en 58 van de wet van 21 December 
1853 (Staatsblad no. 128) , houdende "bepalingen betrekkelijk 
het bouwen, planten en het maken van andere werken binnen 
zekeren afstand van vestingwerken van den Staat" ; 

in de eerste zinsnede van art. 57 vervallen de woorden: 
"of, bij wanbetaling, met gevangenis van een tot drie 
dagen, met inachtneming van het bepaalde bij het tweede 
lid van art. 14"; 

in de tweede zinsnede van art. 57 vervallen de woorden: 
"of, bij wanbetaling, met gevangenis van drie tot zeven 
dagen, mede met inachtneming van het bepaalde bij het 
tweede lid van art. 14"; 

In O.R.O. nO. 11 werd deze wet genoemd, zonder opgave van 
artikelen. 

Antwoord der Regeering. c. 

110. In deze opgave zijn niet opgenomen de artt. 14 en 55, alinea 
2, der wet van 21 December 1853 (Staatsblad nO. 128), vermits in de 
daarbij bedoelde gevallen wordt voorzien door de bepaling van art. 184 
van het Strafwetboek. 

Van de artt. 15 en 56 is evenmin melding gemaakt, vermits de 
daarin voorkomende bepalingen reeds uitdrukkelijk zijn gehandhaafd bij 
art. 15 [13] dezer wet. 

N.v.W.c. 11°. en G.O. 10°. _ nO. 11 der wet. 

120. de artt. 11, eerste lid, en 12, eerste en tweede lid, 
van de wet van 28 Juni 1854 (Staatsblad n°. 100), "tot regeling van 
het armbestuur", gewijzigd door de wet van 1 Juni 1 70 
(Staatsblad n°. 85); 

In O.R.O. no. 12 werd deze wet genoemd, zonder opgave van 
artikelen. 

Antwoord der Regeering. o. 

12°. De artt. 63-65 van do wet op het armbestuur, die niet hierbij 
vermeld worden, blijven gehandhaafd ten gevolge van art. 3, 2de lid, 
van het ontwerp [3, laatste lid]. 

N.v.W.c. 120. de artikelen 11 en 12 van de wet van 28 Juni 1854 
(Staatsblad nO. 100), »tot regeling van het arm bestuur", gewijzigd door 
de wet van 1 Juni 1870 (Staatsblad nO. 85); 

G.O. 11°. = N.v.W.c. 12°. 
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Verslag van de Tweede Kamer. e. 

Artikel 10 bevat in noS. 11 (armenwet art. 11, alin. 3) ..... speciale 
bepalingen, waaromtrent reeds is voorzien in art. 51 van het Wetboek 
van Strafrecht. 

De Commissie meent dat deze bepalingen niet behooren gehandhaafd 
te worden, te meer wegens het verschil van beginsel tusschen de vier 
eerstgenoemde bepalingen en ad. 51 voormeld. 

[De Minister behield zich omtrent dit pnnt een nader overleg met zijne ambtgenooten voor.] 

N.v.W.e. Sub Ilo. wordt de aanhef gelezen als volgt: 
~ De artt. 11, eerste en tweede lid, en 12 van de wet van 28 

Juni 1854 (Staatsblad no. 100)" enz. 
Als tweede zinsnede wordt gelezen: 

in voormeld art. 12 worden de woorden: ,. Het 2de en 3tle lid van 
art. 11" vervangen door de woorden: ,. Het tweede lid van art. 11". 

Beraadslagingen in de Tweede Kamer. 
(10 Maart 1886.) 

Amendement van de Commissie van Rapporteurs 

om in Brt. 10 nO. 11 te lezen = nO. 12 der wet. 
De tweede zinsnede te doen vervallen. 

De heer BEELAERTS VAN BLOKLAND , lid der C'ommi.rsie van Rapportcun: Hoe 
vreemd het ook moge klinken - de Regeering stelt bij haal· ontwel·IJ voor om een 
doode te doen herleven , die ruim twintig jaren heeft gerust. En nu strekt het 
amendement van de Commissie om dien doode te laten rusten. Wij vel·seerell in de 
wet tot regeling vau het armbestuur, art. 11, 2de alinea. 

De J ste en 2de alinea van dit artikel luiden: "De bestuurdel·s, die niet voldoen 
aan het vool·schrift. van art. 10, worden elk met geldboete van vijf en twintig tot 
vijf en zeventig gulden gestraft. 

"Zij zijn hoofdelijk VOOI· het geheel der gezamenlijk opgelegde boeten aanspl-akelijk." 
Van dit laatste, van die hoofdelijke aanspI·akelijkheid is nu hiel· de I·ede. Welnu, 

bedoeld artikel heeft slechts gewerkt tot 1 Septembel· 186,L 
Toen toch is in werking getreden de wet, invoerende de subsidiaire gevangenis

stJ·af in plaats voor de boete. 
Bij al·t. 4. dier wet zijn natuurlijkel"\vijze alle bepalingen, die omtrent de solidaire 

nanspl·akelijkheid voor boeten in onze wetgeving voorkwamen, ingetrokken, en ver
viel dus ook het 2de lid van al·l. 11. 

In het oorspronkelijk Olltwel·p van deze wet bleef dit lid dood. gelijk het dood 
was. Om alle onzekerheid op dat punt weg te nemen, daal· de wet van 186,t mede 
wel·1! ingetrokken, werd het nog eens uitdl·ukkelijk te kennen gegeven. Immers in 
al·t, 13 , 2ue liu, van het oOI·spronkelijk wetsontwel·p [11] werden, met zoovele 
wOOl·den, alle bepalingen, vool'komende in art, 12 van het ontwerp (thans art. 10) 
betrekking hebbende op de solidariteit bij vel·oordeeling tot boeten, vel·klaard te 
zijn en te blijven ingetrokken. Maal· wat is het geval 7 Toen al·t. 12 (thans art. 1 Dl 
op voor!itel der Commissie van Rapporteurs principieel werd gewijzigd. liet de Re
geering de tweede alinea van al't. 13. als ovel'boclig, vervallen. 
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Volkomen te recht teekent zij rhiel'voor bI. 82] aan, dat daal'tegen thans geen 
bezwaar bestond, 

"Om die reden" - zegt zij - "kon het oOl'spronkelijk 2de lid van al't, 13 ver
vallen; geen artikel, waarin een in dat lid opgenoemil onderwel'p behandeld wOI'dt, 
is gehandhaafd, of zoo dit ecne enkele maal is geschied, is op de handhaving voor 
dat gedeelte van het al,tikel eene uitzondel'ing gemaakt," 

En toch, niettegenstaande de uitdrukkelijke verklal'ing is gebleken dat hiel' eene 
dergelijke bepaling wel degelijk bestond, 

De heer HEEMSKERK, Jlinister van Binnenlandsche Zaken: De geachte spreker 
heeft gelijk. Er is indel'daad eenige technische complicatie geweest en dit is toe te 
schrijven aan het vel'dwijnen van het oorspronkelijke artikel 13. De zaak is in 
korte wool'den deze. In de wet van 22 Apl'Îl 1864 (Staatsblad nO. 29) over de in
vOI'del'ing van boeten is in art, 4 bepaald, dat vool'taan de solidal'Ïteit van vel'
schillende medeveroordeelden wegens de boeten, aan iedel' opgelegd, zou verdwijnen, 
Nu wordt bij al't, 3 van dit wetsontwel'p die wet geheel ingetrokken en daal'bij 
ontstaat dus de vI'aag of de in speciale wetten, voorafgegaan aan die wet, voor
komende bepalingen omtrent de solidal'iteit del' boeten herleven en dus, als men 
die kwijt wil zijn, deze opzettelijk moeten worden ingetrokken. 

De Regeering is , evenals aanvankeltjk de Commissie zelve, inderdaad op een 
dwaalspool' geweest (en het is beter dat maar te erkennen); zij heeft namelijk in 
de meening verkeerd, dat de speciale bepalingen van de wet op het al'mbestuur, 
waal'over hiel' gehandeld wOI'dt, geacht moesten wOI'den te zijn herleefd dool' de 
intrekking del' wet, Ik geloof nu evenwel, dat het betel' is aan het amendement 
van de Commissie te gemoet te komen. Maal' ik moet opmel'ken dat de laatste 
wOOl'den van dat amendement: "De tweede zinsnede te doen vervallen," niet in de 
wet behooren, Dat schijnt eene zeet' kleine opmel'king; maal' ik zou het geachte 
lid del' Commissie toch willen verzoeken mij daaromtrent eenigszins nader in te 
lichten, 

De heel' BEELAERTS VAN BLOKLAND , lid der Commissie van Rapporteurs: Wat 
betreft de laatste opmerking \'an den Minister moet ik te kennen geven, dat de 
laatste woorden van het amendement del' Commissie: "de twel'de zinsnede te doen 
vervallen", niet slaat op de wet, maar op de wijziging del' Regeering. In de door 
haal' ingezonden Nota van wijziging komt als tweede zinsnede voo I' wat naar het 
amendement er niet in moet voorkomen, en daarom meen ik dat de woorden in 
het amendement op hunne plaats zijn, 

[Het amendement werd door de Regeering overgenomen,] 

130 , art. 23 van de wet van 22 April 1855 (Staat8blad no. 32), 
tot "regeling en beperking der uitoefening van het regt van 
vereeniging en vergadering" voor zooveel betreft de verwijzing 
naar de artt, 16, 18, 20 en 21; 

in voormeld artikel worden de woorden: "gulden en" 
vervangen dool': "gulden of' en vervallen de woorden: 
"gezamenlijk of afzonderlijk"; 

Jn O.R.O, nO. 13 werd deze wet genoemd, zonder opgave van artikelen. 
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Antwoord der Regeering. c. 

13°. Art. 4 dezer wet kan vervallen met het oog op art. 140 van 
het Wetboek van Strafrecht. Uit art. 23 kan de vermelding van de 
artikelen 19, 2de lid, en 22 verdwijnen, omdat de daal' bedoelde 
feiten in de omschrijving vallen van artikel 184 van het Wetboek. (Zie 
Verslag van de Commissie van Rapporteurs del' rrweede Kamer ad art. 
200 [Dl. II, bI. 182]). 

N.v.W.o. 13°. en G.O. 12°. = nO. 13 del' wet. 

140. de artt. 20, 40, 41, 42, 44 en 45 1 van de wet van 13 
Juni 1 57 (Staatsblad nno 87) , tot regeling der jagt en visseherij" : 

aan art. 14 wordt een nieuwe litteraftoegevoegd, luidende: 
"personen die tot eene gevangenisstraf van drie jaar of langer 
zijn veroordeeld, indien nog geen vijf jareu zijn verloopen na 
het ondergaan del' straf"; 

in art. 39, tweede lid, worden de woorden "de gevallen 
en op de wijze, in artt. 51 eu 52" vervangen door: "in het 
geval en op de W\i ze in art. 74 vuu het Wetboek van 
Strafrecht" ; 

in den aanhef van de artt. 41 en 42 worden de woorden 
"met of zonder" vervangen door "of"; 

de artt. 43 en 5 vervallen; 
in art. 47 , derde lid, worelen de woorden "is art. 22 der 

wet van 29 Juni 1 54, (Staatsblad nno 102) van toepassing" 
vervangen dool'; "is het ouder art. 12 del' wet van 15 Jannari 
1 ' 86 (Staatsblad n°. 5) voorkomende art. 221 ee [219J 
van toepa sing" ; 

Advies van den Raad van State. 

Met het denkbeeld van verscherping der bepaling van art. 14e del' 
jachtwet kan de Raad zich niet vereenigen , ten minste hij meent, dat 
het daartoe hier de plaats niet is. Het tijdelijk maken del' uitsluiting, 
zooals het ontwerp doet, is een gevolg van het stelsel bij het Strafwetboek 
aallgenomen. Maar de uitbreiding tot ieder die (binnen de laatste vijf 
jaren) tot gevangenis van een jaar of meel' werd veroordeeld, wordt door 
dat nieuwe stelsel niet gevorderd. Ter beoordeeling of voor die uitbreiding 
voldoende gronden bestaan, zal men zich in het onderwerp del' jacht 
moeten verdiepen en zich afvragen, of die verscherpte bepaling in de be
palingen del' jachtwet past. Eene discusEie daarover schijnt vreemd te moeten 
blijven aan de behandeling van dit ontwerp. In plaats van één jaw' zal 
dus tel' bedoelder plaatse te schrijven zijn: d?'ie ja?·en. 

I [De in artikelen 40, 41 en 42 bepaalde straffen zijn, voor zoo veel betreft de over· 
tl'e,ling der verordening, bedoeld in art. 10 der jacbtwet, gewijzigd bij de wet van 14 April 
1 86 (8/b. nO. 61), ru art. 'l5 werd gewijzigd bij de wet van 13 Juli 1896 (Sto. uO,105).J 
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De Raad van State kan niet. inzien, dat hel noodzakelijk is ten aanzien 
van overtredingen in zake van jacht of visschel'ij bijzondere bepalingen 
omtrent samenloop van overtredingen of omtrent verjaring te behouden. 
Indien daarvoor geen afdoende redenen zijn aan te voeren, dan is hij 
van oordeel dat artt. 44 en 54 der jachtwet behool'en te worden ingetrokken. 

O.R.O. 14°. de wet van 13 Juni 1857 (Staatsblad no. 87), tot »regeling 
der jagt en visscherij"; 

in art. 14 wordt e gelezen: »personen die binnen de laatste vijt 
jaren tot eene gevangenisstraf van drie jaar of tot eene zwaardere 
straf onherroepelijk zijn veroordeeld"; 

de artikelen 43, 44 en 54 vervallen; 
in art. 47, 3de lid, worden de woorden ,.is art. 22 der wet van 

29 Juni 1854 (Staatsblad nO. 102) van toepassing" vervangen door: 
l> is art. 221ee(219] van het Wetboek van Strafvordering van toepassing"; 

art. 58 vervalt; 

Antwoord der Regeering. c. 

14° .. Uit dit nummer, zooals het oorspronkelijk luidde, is, met het 
oog op de gewijzigde redactie van den aanhef van dit artikel, verdwenen 
de vervallenverklaring der artt. 44 eu 54, die nu, door ze niet op te 
noemen, van zelf vervallen. 

Art. 43 daarentegen moet uitdrukkelijk worden genoemd omdat het 
anders, voor zoover betreft de subsidiaire gevangenis voor de kosten, 
zou blijven bestaan. 

Ook art. 58, handelende over een onderwerp van formeel recht, moet 
hier worden vermeld. 

Het aangehaalde art. 221ee [219] van het Wetboek van Strafvordering 
zal na aanneming van de wet tot wijziging van dat wetboek, veran
derd moeten worden. 

N.v.W.c. 14°. de artt. 20, 40, 41, 42 en 45 van de wet van 13 
Juni 1857 (Staatsblad nO. 87), tot :negeling der jagt en visscherij" ; 

in art. 14 wordt e gelezen: »personen die tot eene gevangenisstraf 
van drie jaar of tot eene zwaardere straf zijn veroordeeld, indien 
nog geen vijf jaren zijn verloopen, sedert die veroordeeling onher
roepelijk is geworden"; 

in art. 39, tweede lid, worden de woorden ,. de gevallen en op 
de wijze, iu artt. 51 en 52" vervangen door: »in het geval en op 
de wijze in art. 74 van het Wetboek van Strafrecht"; 

de artt. 43 en 58 vervallen; 
in art. 47, 3de lid, worden de woorden "is art. 22 der wet van 29 

Juni 1854 (Staatsblad nO. 102) van toepassing" vervangen door: "is art. 
221ee [219] van het Wetboek van Strafvordering vun toepassing"; 

Verslag van de Tweede Kamer. d. 

14°. De Commissie acht bet wenschelijk ook art. 44 der jachtwe~ van 
13 Juni 1857 (Staatsblad nO. 17) te handhaven. De jacbtwet is reeds 
streng genoeg, en de weglating van artikel 44 zoude nog strafverzwaring 
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medebrengen. Zij meent dat deze gelegenheid niet behoort te worden 
aangewend om materieele veranderingen in de wet te brengen. 

Zoude het niet de voorkeur verdienen, eene nieuwe alinea onder letter 
.f aan artikel 14 toe te voegen met behoud van de bepaling onder letter 
e, zooals deze thans luidt? Het komt aan de Commissie wenschelijk voor 
omtrent de veroprdeelden krachtens de oude en die krachtens de nieuwe 
strafwet afzonderlijke bepalingen te hebben. 

Letter f zoude dan kunnen luiden: :> personen die tot eene gevangenis
straf van drie jaar of langer zijn 
veroordeeld, indien nog geen vijf 
jaar zijn verloopen na het onde/'gaan 
del' straf." 

Het is rationeel den termijn te 
doen ingaan na afloop der straf, om
dat volgens de bewoordingen ,die dool' 
de Regeering worden voorgesteld: 
:0 sedert die veroordeeling onherroe
pelijk is geworden", de verbodster
mijn geheel zoude kunnen verloopen 
tijdens de straf wordt ondergaan. 

Antwoord der Regeering. d. 

14°. (nu 13°.) Het komt der Re
geering hoogst ondoelmatig voor om 
in de jachtwet een artikel hande
lende over concursus te laten bestaan, 
dat geheel in str{jd is met de be
ginselen omtrent dit leerstuk in het 
Wetboek van Strafrecht aangenomen. 

Aan de andere opmerkingen be
treffende dit artikel is voldaan. 

G.O. 13°. de artt. 20, 40, 41, 42 en 45 van de wet van 13 Juni 
1857 (Staatsblad nO. 87), :>tot regeling der jagt en visscherij"j 

aan art. 14 wordt een nieuwe littera f toegevoegd, luidende: 
»personen die tot eene gevangenisstraf van drie jaar of langer zijn 
veroordeeld, indien nog geen vijf jaren zijn verloop en na het onder
gaan der straf" j 

in art. 39, tweede lid, worden de woorden »de gevallen en op 
de wijze, in artt. 51 en 52" vervangen dool': :oin het geval en 
op de wijze in art. 74 van het Wetboek van Strafrecht"; 

in den aanhef van art. 41 worden de woorden :t met of zonder" 
vervangen door .. of" j 

de artt. 43 en 58 vervallen; 
in art. 47, 3de lid, worden de woorden "is art. 22 der wet van 29 

Juni 1854 (Staatsblad nO. 102) van toepassing" vervangen door: "is art. 
221ee [219] van het Wetboek van Strafvordering van toepassing"; 

Verslag van de Tweede Kamer. e. 

13°. Alt. 44 is in 1857 in de jachtwet gebracht om een einde te 
maken aan den vroegeren strijd over het al of niet cumuleeren der geld
boeten. Die strijd moet niet meer berlev.en (zie arrest van den Roogen Raad 
van 23 April 1861 , Ned. Rechtspraak van BROt.:X en STUAR'l', Deel LXVII, 
§ 58, blz. 432, en VAN DEN HONERT, Jacht en Visscberij, Deel VI, 
nO. 362, bh. 203). 

Om goede redenen heeft men in 
de jachtwet de cumulatie beperkt. 
Daarin bren ge men bij deze gelegen
beid geen verandering. De Commissie 
blijft daarom op handhaving van art. 
44 aandringen. 

Antwoord der Regeering. e. 

De Minister heeft zich met deze 
bedenking niet vereenigd en bleef 
eene afwijking del' algemeene rege
len omtrent cumulatie ongewenscbt 
acbten. 
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N.v.W.e. Sub 130
• wordt de laatste zinsnede gelezen als volgt: 

in art. 47, derde lid, worden de woorden :>is art. 22 der wet 
van 29 Juni 1854 (Staatsblad nO. 102) van toepassing" vervangen 
door: »is het onder art. 12 der wet van 15 Januari 1886 (Staats
blad nO. 5) voorkomende art. 221ee [219] van toepassin g." 

Beraadslagingen in de Tweede Kamer. 
(lOMaart 1886.) 

Amendementen van de Commissie van Rapporteurs 

1°. om in plaats van: de artt. 20, 40, 41, 42 en 45 van de wet van 13 
Juni 1857 (Staatsblad nO. 87), enz. 

te lezen: de artt. 20, 40, 41, 42, 44 en 45 van de wet enz. 

2°. om de zinsnede luidende: "in den aanhef van art 41 worden de woorden 
enz.", te lezen aldus: "in den aanhef van de artt. 41 en 42 worden de woorden 
"met of zondeI''' vel' vangen dool' "or'. 

De heel' DE RUTTER ZYLKER, lid der Commissie van Rapporteurs: De eerste wij
ziging wil al·t. 44 del' wet tot regeling van de jacht en visschel'Ïj, 't geen de 
Ministel' wenschte te laten vervallen, in 't leven houden, de tweede eene ongeluk
kige anomalie opheffen. 

Het eel'ste amendement. 
De quaestie die den Minister van Justitie en ons vel'deeld hondt is hoogst een

voudig. De Ministel' , eenige bepalingen del' jachtwet handhavende, laat al't. 44 
,'ervallen om, zoo het heet, genoemde wet in o\el'eenstemming te brengen met 
het StI'l\fwetboek. De Haag is: lal dit het gevolg zijn van het voorstel del' Re
geering 1 De Commissie meent het tegenovergestelde. 

Is de jachtwet niet voor verbetering vatbaal' 7 Moet daarin het matel'ieel straf
recht niet andel's worden gel'egeld, niet op betel'e grondslagen wOI'den gebouwd 1 
Het doet mij en gewis velen nog steeds leed, dat de kl'flchtige pogingen dOOI' den 
kundigen en volijvel'igen Oldenhuis GI'atama VOOI' eenige jal'ell, met steun van den 
wakkeren Van Kerkwijk en van den nog te vroeg ontslapen dl'. IdzeI'da , om eene 
doortastende herziening tot stand te bl'engen, op allel'lei bezwaren zijn afgestuit. 
De jachtwet moet onderhanden genomen worden; ik hoop dat deze Minister, wan
neer zijne politieke loopbaan en de beslommeringen van den al'beid dezel' dagen 
hem daartoe de gelegenheid zullen geven, spoedig dat onderwerp !link onder de 
oogen moge zien. 

De jachtwet is, vool'l\l wat het strafrechtelijk gedeelte betl'eft, eene eigenaal'dige , 
eene exceptioneele en, om geen hal'der woord te bezigen, eene zonderlinge wet. 
Zij verdeelt als het wal'e de natie in jagers en niet-jagers en legt aan de laatsten 
allerlei lasten en onaangenaamheden op ten genoegen van de eersten, Ter beschfH'
ming dienende van de wildbaan en van de Iiefhebbel'ij van enkelen, wordt het 
eigendomsl'echt van anderen dOOI' sommige harer bepalingen - ik erken dat el' 
goede vool'schriften in voorkomen - niet behool'lijk geëel'biedigd. Juist omdat zij 
eene kunstmatige wet is, op ongezonde gedachten rustende en gebouwd op onvel'
dedigbare grondslagen, is zij eene zondedinge wet. Zij, die dagelijks daarmede in 
aam'l\king komen, kunnen het getuigen. Die wet bevat zulke eigenaal'uige, dub
belzinnige bepalingen en complicatien, ze vloeit over van zulk een samenloop van 
stI'l\fbal'e feiten, dat inderdaad de kundigste rechtsgeleerde dikwerf loekt naar 
den weg dOOI' hem in te slaan, Om van meel·deren en bepaaldelijk van de vissr.hel'ij 
te zwijgen, gestraft wOI'dt: jagen in 't algemeen zonder akte, jagen met te veel 
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hel pers, jagen met te veel honden, jagen op spoorsneeu w, jagen vóór zonsopgang 
of na zonsondm'gang, jagen op Zondag, 

Dat was zoo na 1852, dat is ongeveer LOO gebleven na de wet van 1857, Van
daal' zoo moeilijke I'echtspraak, die intusschen allengs dool' de jurisprudentie is 
geëtTend, vandaal' zoo zeel' vel'schillende uitspl'aken in dezelfde zaken, 

Door die ellende) dool' dien onhoudbaren toestand gedrongen, heeft de wetgever 
van 1857 gelukkig al't, 44, 't welk bij concUl'sus slechts ééne straf toepast, in de 
wet ingelascht, 

Deze Regeering nu wil deze mildere bepaling, na rijp bel'aad daarin gebracht, 
onder het zwaardel'e recht van het Wetboek van Strafl'echt brengen, en wel onder 
artt, 57 en 58, in vel'band met art, 62, 

Is dit nu de wet in overeenstemming bl'engen met het Stmfwetboek ? Neen, het 
is eene wijziging brengen in de matel'ieele stmfrechtsbepalingen bij de jachtwet 
van 1857 op grond van den dl'ang der omstandigheden vastgesteld, 

Grijpt nu de Commissie in de overeenstemming 1 Geenszins, de Commissie, al't, 
4,. del' jachtwet naast de stl'afbepalingen handhavende, bl'engt geen \'el'andering 
in het matm'ieel stl'afl'echt, maal' laat die exceptioneele wet volkomen overeen
stemmen met art , 91 van het Strafwetboek, 

De jachtwet - ik hel'haal het - is eene speciale wet, met bijzondel'e delicten, 
die straf baal' zijn fenig en al/cm omdat de wet het wil, \'001' de commune ddicten, 
als ik deze uitdrukking een oogenblik mag gebruiken, voo I' de strafbal'e feiten in 
het Stt'afwetboek opgenomen, gelden de algemeene bepalingen omtI'ent den samen
loop van stmfbal'e feiten; de jachtovertl'edingen onder de heel'schappij van het 
Stl-afwetboek te bl'engen zoude zijn eene re:lctie tegen de wet van 1857, eene 
ongel'echtvaal'digde velozwal'ing van stt'af, een tel'ugkeel' tot al de complica.tiën in 
1857 venacht en tot ongelijkheid van rechtspraak, 

Jk zoude kunnen begrijpen dat de Ministel' deze gelegenheid hadde aangegl'epen 
om, door geringere stl'aITen te bedl'eigen, meel' ovel'eenstemming te bl'engen tus
schen het Stl'afwetboek en de jachtwet, en bepaaldelijk ook door alléén het maxi

mum te bepalen, 
De Commissie en zeel' zekel' hij die tot u spl'eekt had gaarne bij deze gelegen

heid daal'toe eene poging aangewend , 
Doch getrouw aan den modus vivendi, door de Regeering zoowel als de Com

missie. bij voortdUl'ing. in het algemeen volgehouden om niet dan noode aan het 
matel'ieel stl-afrecht te raken, hebben wij daarvan atgezien, 

De Commissie heeft geene enkele poging daartoe willen doen, Daal'oll1 betreurt 
zij het dat de Minister art, 44 schrappende en op àe jachtwet van toepassing vel'
klal'ende art. 62 van het Strafwetboek, een stap achtel'uit doet tot vóór 1857, Tot 
aan het laatste toe hadden wij gehoopt dat de Regeel'ing dit amendement zou over
nemen, Ook thans doe ik een bel'oep op de Regeel'ing om zich alsnog daartoe be
reid te verklaren, 

Een greep in het materieel stl'afl'echt., in de wet van 1857 vOOl'komende, moet 
worden uitgesteld tot dat de opzettelijke herziening vall de jachtwet in milder zin 
wordt tel' hand genomen , Ik hoop spoedig I 

De heel' DE RANITZ: Het is zeker niet het oogenblik om in uitvoerige beschou
wingen te treden over de jachtwet, De Kamer zou zeel' weinig geneigd zijn daar
naar te luisteren, maal' ik meen mij toch met een enkel woord te mogen aansluiten 
bij hetgeen omtl'ent die wet dOOl' h~t lid van de Commissie van Rapporteul's, den 
geachten afgevaardigde uit Appingedam. is gezegd, Tegenover het voorrleel, dat ze 
stl'ekt tot behoud van het ook dool' mij niet vel'smade wild en tot beschel'ming 
van den eigendom. staan zekel' zeer gl'oote nadeelen. lIet is eene wet, die in veel 
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opzichten demoraliseel'end .wel'kt, die tot wanbed I'ijf stempelt hetgeell volgens het 
burgerlijk recht en volgens de volksovel'tuiging geen misdl'ijf is, eene wet, die 
aanleiding tot aanhoudende botsingen tusschen ingezetenen en politie geeft, eene 
wet waarvan de ovel'tJ'eding dikwijls leidt tot misdaden, die in het tuchthuis te 
Leeuwal'den worden geboet. Met den heer Zylkel' acht ik dan ook eene heloziening 
van die wet alleszins wenschelijk, en meen die ook mijnel'zijds den Minister van 
Justitie te mogen aanbevelen. 

Daarbij moet ik mij echtel' veroorloven te wijzen op hetgeen, naar mijne meening, 
een lapsus linguae van het geachte lid der Commissie was, 

De geachte sprekel' heeft gezegd, dat bij deze wet de te hooge boeten van de 
jachtwet niet zijn verminderd. Dit is, geloof ik, niet juist. . 

In het volgende al'tikel 11 wordt verwezen naar de feiten die bedoeld worden in 
de in het vorige artikel genoemde wetten, worden algemeene bepalingen gcgeverr 
omtl'ent de berechting van die feiten en de op die feiten gestelde stl"affen , en lezen 
wij o. a, in het viel'de lid : 

»Het minimum del' geldboete wOl'dt gesteld op of vel'minderd tot vijftig cents," 
De rechter zal dus in het vervolg, ook bij de toepassing van de jachtwet, steeds 

tot het minimum kunnen dalen en alleen om die reden heh ik minder bezwaar 
tegen de afschaffing van de tJ'ansactie, wiel' behoud ik anders bij de jachtwet zou 
gewenscht hebben, en waarvan ik in mijne betrekking het nut en de doelmatig
heid dikwijls heb ondel'vonden , 

Ik heb gemeend op dit punt te mogen wijzen, omdat de opmerking van het 
geachte lid der Commissie aanleiding zou kunnen geven tot onjuiste gevolgtrekkingen, 

De heer DU TOUR VAN BELLINCHAVE, :DIinisler van Justitie: Het verschil van 
gevoelen tusschen de Commissie en' de Regeering betreft op het oogenblik eene 
zaak van uite,'st gering belang, 

De vraag is: zal een artikel in de jachtwet behouden blijven of niet' De Re, 
geel'ing meent dat het artikel zou kunnen vervallen, t.le Commissie verdedigt het 
tegenovel'gesteld gevoelen, 

Ik zal nu niet spreken over de waal'de van de jachtwet, over de al of niet wen
schelijkheid van hare heloziening - al is el' van die wet niet veel goeds gezegd, 
mecn ik toch mij van beschouwingen daaromtl'ent tè kunnen onthouden, 

Maal' gesteld, dat eerlang tot herziening van die wet werd ovel'gegaan , dan ver
beeld ik mij toch, dat de Ministel' , die een ontwerp voordl'oeg , hetzelve wat de 
5tmfbepalingeu betreft , zal toetsen aan de algemeene stl'11fwet, Dat heeft men bij 
alle wetten. die in de laatste jaren behandeld zijn, gedaan , ten einde dezelve 
geheel in overeenstemming te brengen met de beginselen van ons I ieuw Wetboek 
en dat stelt de Regeel'ing nu ook hier voor met de wet van 1857, 

Art, 4.J, del' jachtwet ... is zeel' eenvolldig en zeel' duidelijk. Maal' bij het stl'11f
wetboek wordt omtrent de conCUT,fUS delictOTUT/l eene andel'e leer gehuldigd, 

De Regeering stelt nu eenvoudig VOOl' om al'tikel 62 van het nieuwe recht toe
passelijk te \'erk laren op jachtzaken met afschaffing van de vel'ouderde bepaling van 
al't, 44 jachtwet Het eenige bezwaar hiel'tegen is, dat de mogelijkheid gebol'en 
wOl'dt, dat de I'echtel' jachtovertl'edingen nu iets stl'enger zal kunnen stl'11lfen j 

maar ik meen, dat men onbevl'eesd zijne beslissingen zal kunnen te gemoet zien j 

want de minima der hechtenis en geldboete zijn zóó laag en het vel'tl'ouwen, dat 
van de toepassing geen misbruik zal gemaakt wOl'den, is zóó gl'OOt, dat men on be
V1'ees~ zijn kan om VOOI' zeer' bepaalne gevallen het maximum iets te ver'gl'ooten, 
Ik heb telkens in tleze Vel'garlcring de beginselen van het Stl'afwetboek zoo hoog 
hool'en pl'ijzen en dat ook nooit tegengespl'oken , dat ik nu met gerustheid de vl'aag 
kan doell om eens een van die beginselen in eene speciale wet in toepassing te bl'engen, 
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De heer DE RUITER ZYLKER, lid der Commissie van Rapporteurs: Een woord van 
dank aan den geachten afgevaal'digde uit Zutphen, den heer De Ranitz , die zoo 
beleefd is geweest om het amendement , waarvan de vel'dediging aan mijne zwakke 
kt-achten is toevel'tl'ouwd, te steunen, De sprekel' heeft intusschen gemeend, dat 
ik bij wijze van lap8us linguae eene onjuistheid heb gelegd, Hel'innel'ende dat het 
Strafwetboek alleen ma:rima van strall'en bepaal t, heb ik niet gezegd, zeker niet 
bedoeld, dat er geen wijziging in de stl'all'en en in de"minima zijn gebracht, maar 
willen aantoonen dat, wanneer de Minister ovel'eenstemming had willen bl'engen 
tusschen de stl'afbepalingen van de jachtwet en het Strafwetboek, zijn oog nader 
op die onderwerpen had moeten ~estigen, dat hij daal'voor andere middelen had 
moeten aanwenden, maatl'egelen kunnen bel'amen die meer voor de hand liggen, 

Ik kom IJU tot den Minister" , , 
De Minister zegt: de Regeering is in deze consequent, de Commissie wijkt af, 

Dit, Mijnheer de VOOiozittel', komt mij voor te berusten op eene dwaling, De con
CUl'SUS van het nieuwe Stl'afwetboek is geetle nieuwigheid van 1881, Neen, min of 
meer dezelfde I'egelen voor samenloop van strafbare feiten golden ook reeds in 1857 
tijdens de behandeling van de wet tot regeling van de jagt en visschel'ij, Dit schijnt 
de Regeering, of liever de Minister van Justitie, uit het oog te hebben verlol'en, 

En ondet, de heel'schappij ~an die I'egelen heeft de wetgever van 1857 art, H, 

bepalende dat in geen geval meel' dan eene lwofdstraf mag worden toegepast, 
ingelascht, 

Opzettelijk en op goede gronden ingelascht, - Juist om een einde te maken èn 
aan de onevenl'edige zwaarte del' straffen, waartoe de wet in het algemeen aan
leiding geeft, èn aan de ongelijkheid van die rechtspmak bij verschillende rechters 
in verschillende streken des lands, waal'vtm de reden hier niet behoeft te wOl'den 
uiteengezet, omdat zij in den aard der dingen ligt, 

Wel velTe dus dat de Commissie verandering in het matel'ieele strafrecht bl'engt, 
geloof ik dat veeleel' van de Regeel'ing mag gezegd worden, dat zij wijzigingen aan
bl'engt die niet ovel'eenstemmen met het Strafwetboek, dat zij bezwal'en in het 
leven tel'ugl'Oept, die in 1857 , co!/nita causa, zijn opgeheven, 

Overigens kan ook na hetgeen door den Minister tel' verdediging zijner stelling 
wOl'dt gezegd, op zijn voorstel worden toegepast het gezegde, dat hij eene nieuwe 
lap wil zetten op een oud kleed, 

Ik meen op deze gl'onden ons amendement gel'llst der Kamel' te kunnen aanbevelen, 

[Het eerste amendement werd aangenomen met 34 tegen 27 stemmen,] 

De heet' DE RUITER ZYLKER, lid der Commissie van RapportPltrS: Over dit [het 
tweede) amendement behoef Ik slechts een paal' woorden te zeggen: 

Art, .j, 1 van de wet I'egelende de jagt en visschel'ij bevat de bepaling, dat de 
rechtel' de bedreigde boete met of zondel' gevangenisstraf van zeven dagen kan 
toepassen, 

liet nieuwe Strafwetboek huldigt ovel'al het beginsel, dat de rechtel' beide, ge
vangenisstmf en boete, niet te gelijk kan uitspl'eken, 

Nu heeft de Regeel'Ïng in art, 41, getrouw aan het beginsel, "met of zonder 
gevangenisstJ'llt" vel'andel'd in het woordje "of", Maal' dit is niet geschied ten aan
zien van art. 42, En toch gelden VOOI' dat al-tikel volmaakt dezelfde gl'onden, De 
Commissie wil openhal'tig zijn: zij heeft oorspronkelijk dat aJ't. 42 over het hoofd 
gezien, en zij meende dat de Regeel'ing waal'schijnlijk, het zij met alle bescheiden
heid gezegd, daarop ook niet had gelet. In elk geval, zoodl'a de Commissie op het 
begrijpelijk vPI-lUim opmel'kzaam' wel'd gemaakt, begl'eep zij dat dit eene anomalie 
ZOII zijn, dat het eene al'tikel in overeenstemming moest wOl'den gebracht met het 
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andere en beide met het Wetboek van Strafrecht. Ik vertrouw dan ook dat de 
Regeering bereid zal zijn het amendement over te nemen. 

[Het tweede amendement werd door de Regeering overgenomen.] 

15°. art. 11 van de wet van 20 Augustus 1859 (Staatsblad 
nO. 93), houdende "bepalillgen op de loodsdienst voor zee
schepen", art. 8 van de wet van 30 December 1865 (Staatsblad 
no. 173) , tot "regeling van het loods- en baken wezen op eenige 
wateren en stroomen" , en art. 2 van de wet van 22 December 
1867 (Staatsblad n"· 15 ) , houdende "aanvulling der regeling 
van het loods- en bakenwezen op eenige wateren en stroomen" ; 

art. 12 nel' wet van 20 Augustns 1 59 (Staatsblad 
no. 93) vervalt; 

[De hi& vermelde wetten vnn 1865 en 1867 zijn vervallen door de wet van 20 
April 1895, Stbl. nO. 71.J 

Advies van den Raad van State. 

Terwijl art. 10 van de wet van 20 Augustus 1859 (Staatsblad nO. 93) 
op den loodsdienst voor zeeschepen zal vervallen als betreffende feiten, 
waartegen is voorzien bij artt. 196 en 410 Wetboek van Strafrecht, is 
het niet zeer duidelijk wat er worden zal van art. 11 dier wet. Het 
doel van dat artikel is hetzelfde voor de loodsen, dat art. 436 Wet
boek van Strafrecht in het algemeen bepaalt: uitoefening van een be
roep door onbevoegden zonder noodzaak tegen te gaan. Zal nu bij het 
in werking treden van het Strafwetboek art. 11 vervallen? Of zal het 
alleen zijne strafbepaling verliezen, maar van kracht blijven als bewijs, 
dat zij, die tot de scheepsbeman
ning behooren van het schip, waarop 
zij als loods handelen, niet straf
baar zijn, en om uit te maken, dat 
niet buiten noodzaak zal zijn ge
handeld, als bewezen wordt, dat 
voorgaats op de daarvoor aange
wezen posten, in het zeegat of op 
de rivieren en binnenwateren geen 
bevoegd loods is te bekomen geweest. 

Rapport aan den Koning. 

W. 14 oud (15 nieuw). Op de 
vraag van den Raad van State, 
wat er zal worden van art. 11 der 
wet van 20 Augustus 1859 (Staats
blad nO. 93) kan worden geant
woord, dat dit artikel naar het 
oordeel der Regeering in zijn ge
heel vervalt. 

In O.R.O. 15°. lste lid, werden de wetten van 1859, 1865 en 1867 
genoemd, zonder opgave van artikelen. 

2de lid: art. 6 der wet van 30 December 1865 (Staatsblad nO. 173) 
vervalt. 

Antwoord der Regeering. c. 

UjO. Het feit bedoeld bij art. 10 der wet van 20 Augustus 1859 



~~. _-~- . - -- -:-

WIJZIGING VAN BEST AAN DE WETTEN. Art. 10, nO. 15, 16. 173 

(Staatsblad nO. 93) is voorzien bij de artt. 196 en 410 van het Straf
wetboek; dit artikel behoeft dus niet gehandhaafd te worden. 

N.v.W.c. 15°., lsle lid = late lid van nO. 15 der wet. 
2de lid: art. 6 der wet van 30 December 1865 (Staatsblad nO. 173) 

vervalt. 

Verslag der Tweede Kame~. d. 

150. Om dezelfde reden, waarom sub 14°. art. 43 der jachtwet uit
drukkelijk genoemd wordt als te zijn vervallen, omdat het anders, voor 
zoover betreft de subsidiaire gevangenis voor de kosten, zou blijven be
staan, behoort ook hier art. 12 van de 
wet van 20 Augustus 1859 (Staats
blad nO. 93) houdende bepalingen op 
de loodsdienst van zeeschepen uit
drukkelijk te worden afgeschaft. 

Antwoord der Regeering. d. 

15°. (nu 14°.) Ook aan deze op
merking is gevolg gegeven. 

G.O. 140 • = nO. 15 der wet. 

160. art. 23 van de wet van 1 Juni 1 61 (Staedyblad no. 53), 
houdende "bepalingen omtrent cleu doortogt en het vervoer van 
landverhuizers", gewijzigd bij de wet van 15 Juli 181)9 
(Staat.yblad no. 124); 

In O.R.O. no. 16 werd deze wet genoemd, zonder opgave van eenig 
artikel. 

Antwoord der Regeering. c. 

160. Dit artikel [23) bevat strafbepalingen tegen overtreding van 
onderscheidene voorschriften der wet, betreffende het stellen van borg
tocht voor het vervoeren van land verhuizers; 

het afgeven eener schriftelijke verklaring aan eIken landverhuizer; 
het :ten den van een onderteekenden staat der landverhuizers aan de 

commissie van toezicht; 
het 'vorderen van belooning van de landverhuizers; 
het verkoopen van vervoerbiljetten aan landverhuizers voor de ver

dere reis; 
het bij onbevoegdheid tot vervoer van landverhuizers publiceeren, dat 

men zich daarmede inlaat; 
feiten waartegen het Wetboek van Strafrecht niet vooniet. 

N.v.W.c. 160. en G.O. 150. = nO. 16 der wet. 

[Zie O. R.O. Art. 12, nO. 17 bij art. 17 der wet.) 
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17°. de artt. 14], 183, 184 en 187 aanhef en 1°. en 20. 
van de wct J van 19 Augustus 1861 (Staat8ó1ad no. 72), "be
trekkelijk de nationale militie", laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 24 April 1884 (Staat8blad no. 70); 

in art. 24, lste lid, wordt tusschcn "weldadigheid" 
en "cn" gevoegd: "van Rijkswerkinrigtingen"; 

in art. 24, 2de lid, wordt het woord "misdrijf" ver
vangen door "strafbaar feit"; 

aan art. 55 wordt een nieuw nummer toegevoegd, 
luidende: 

,,30. die tot eene gevangenisstraf van één jaar of langer 
onherroepelijk is veroordeeld" ; 

in art. 56, na. 2, wordt het woord "wanbedrijf" vervangen 
door: "een strafbaar feit" ; 

in art. 181, lste lid, wordt het woord "lllisdrijven" vervan
gen door: "strafbare feiten" ; 

in de artt. 56, lste en 2de, en 181, 2de lid, wordt het 
woord "hechtenis" vervangen door: "verzekerde bewaring" ; 

in art. 184 vervallen de woorden: "te zamen of afzonderliJ k" 
en wordt het woord "en" vervangen door: "of"; 

Advies van den Raad van State. 

In art. 56 nO. 2 der wet op de nationale militie kan het woord: 
wanbedl'ijf niet eenvoudig vervangen worden door: strafbaal' feit, maar 
zal door bijvoeging van het onbepaald lidwoord in plaats van wan
bed1'ÎJf moeten geschreven worden: een stl'afbaal' feit. 

Het ontwerp stelt voor het tweede lid van art. 146 en van art. 158 
te doen vervallen, volgens hetwelk de tijd, door den milicien in de 
gevangenis doorgebracht, indien die langer is geweest dan zes maanden, 
niet voor diensttijd wordt gerekend. De Ministers zijn blijkens de Me
morie van Toelichting van oordeel, dat van den diensttijd alleen die in 
vrijheidsstraf doorgebrachte tijd behoort te worden afgetrokken, die een 
werkelijk dienstverlies voor den Staat vertegenwoordigt. Daarvoor waakt 
art. 15 (16) der wetten van 14 November 1879 (Staatsblad na. 191 
en 193). Misdoet daarentegen de milicien tijdens hij met verlof huis
waarts is gekeerd en wordt hij alzoo door den burgerlijken rechter ver
oordeeld, dan komt aftrek niet te pas. 

Toegevende dat de billijkheid er voor pleit, dat alleen die straftijd 
worde afgetrokken, die een werkelijk dienstverlies voor den Staat ver
tegenwoordigt, moet toch de Raad van State doen opmerken, dat de 
gevolgtrekking daaruit, in de Memorie van Toelichting gemaakt, niet 
juist is. De milicien, die tijdens hij met verlof is, krachtens veroor
deeling door den burgerlijken rechter gevangenisst.raf of hechtenis on
dergaat, kan bij voorbeeld ingevolge art. 125 der militiewet, tot den 

1 [Van deze wet 2ijn de aanp;ehaalde artikelen gewijzigd bij de wetten van 20 Apl'il 
1895 (Stbl. nO. 72), 2 Juli 1898 (Stbl. nO. 170) en 24 Juni 1901 (Stbl. nO. 159).J 
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werkelijken dienst worden opgeroepen; aan die oproeping kan hij niet 
voldoen, en de Staat verliest dus werkelijk zijn dienst gedurende den 
tijd, dat hij onder de wapenen had moeten zijn, maar niet kon zijn. 
Daarentegen kan het gebeuren, dat het ondergaan van de vrijheidstraf 
krachtens militair vonnis geheel of grootendeels valt in den tijd, dat 
de milicien anders met verlof zou geweest zijn. In zoodanig geval be
rokkent het ondergaan dier straf den Staat geen dienstverlies , ten minste 
niet voor den ganschen duur der straf. De billijkheidsregel in de Memorie 
van Toelichting voorgestaan zou vorderen, dat de tijd der vrijheidstraf 
niet mederekende voor zoover de milicien anders in werkelijken dienst 
zou zijn geweest. Maar dien meest billijken regel hebben de wetten van 
1879 (Staatsbladen nOS. 191 en 193) evenmin als de militiewet aangenomen. 

Doch, wat hiervan zijn moge, de vraag of de militiewet op dit punt 
verandering zal moeten ondergaan, en, zoo ja, welke, zal bij de be
handeling der militiewet ter sprake moeten komen en beslist moeten 
worden. Zij behoort niet bij dit ontwerp in beraadslaging te komen. 

Dat art. 146, al. 2, door art. 15 der wet van November 1879 
(Staatsblad nO. 191) stilzwijgend zou worden afgeschaft is bij de behan
deling dier wet wel gezegd, maar kennelijk was die verklaring te algemeen .. 
De wet van 1879 handelde alleen over de gevolgen van een militair 
vonnis en over diensttijd van militairen. Die bepalingen zijn volgens 
art. 130 der militiewet op de manschappen der militie alleen van toe
passing zoolang zij zich onder de wapenen bevinden. Hoe is het dan 
mogelijk aan te nemen dat daardoor verandering gebracht zou zijn in 
hetgeen de militiewet bepaalt ook omtrent den invloed van gevangenisstraf 
door den burgerlijken rechter opgelegd op de berekening van den dienst
tijd, en omtrent de berekening van dien diensttijd zelve, voor wo ver 
die door den milicien als verlofganger is doorgebracht? 

De vraag, hoe beide wetsbepalingen: art. 15 der wet van 1879 en 
art. 146, alin. 2 (158 alin. 2) der militiewet met elkander zijn overeen 
te brengen, beslisse de wetgever, wanneer hij de militiewet verandert; 
die vraag ontstaat niet door de invoering van het nieuwe Wetboek van 
Strafrecht; zü behoeft dus bÜ het nu aanhangig wetsontwerp hare op
lossing niet te vinden. 

De eenige wijziging in de beide artikelen (146, 158) door de invoe
ring van het Strafwetboek gevorderd is, dat in de 2de alinea achter 
gevangenisstraf zal gevoegd moeten worden: of hechtenis, en in verband 
daarmede het woord zijne gevangenhouding zal moeten worden vervangen 
door zijn vel'blijf in de gevangenis. 

Subsidiair zij aangemerkt, dat, naar de woorden genomen, de artt. 
15 (16) der wetten van 1879 niet gezegd kunnen worden uitzondering 
op het eerste lid der artt. 146 en 158 te zijn; dat de bedoeling in 
het tweede lid van die artikelen veel juister is uitgedrukt; en in het 
stelsel der Ministers, met het oog op art. 182, alin. 1 der Grondwet, 
aan het eerste lid del' beide artikelen van de militiewet een eenvoudiger 
en juister redactie zou zijn te geven. 

O.R.O. 180. de wet van 19 Augustus 1851 (Staatsblad no. 72) ,.be
trekkelijk dl' nationale militie", laatstelük gewijzigd bij de wet van 
24 April 1884 (Staatsblad nO. 72 [70]); 
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in art. 24, late lid, wordt tusschen ,. weldadigheid" en :> en" 
gevoegd: :>, van rijkswerkinrigtingen"; 

in art. 24, 2de lid, wordt het woord »misdrijf" vervangen dool' 
"strafbaar feit" ; 

aan art. 55 wordt een nieuw nummer toegevoegd, luidende: 
»30. die tot eene gevangenisstraf van een jaar of langer onher

roepelijk is veroordeeld, al heeft hij gratie verkregen"; 
in art. 56, no. 2, wordt het woord "wan bedrijf" vervangen 

door: :> een straf baar feit"; 
in art. 181, lste lid, wordt het woord :>misdrijven" vervangen 

door: Htrafbare feiten" ; 
in de artt. 56, 10. en 20. en 181, 2ue lid, wordt het woord 

,. hechtenis" vervangen door: "verzekerde bewaring" ; 

Antwoord der Regeering. c. 

170. Art. 185 der militiewet wordt vervangen door art. 206 van het 
Wetboek van Strafrecht. 

Art. 186 daarentegen kan niet gemist worden; hetgeen artt. 192 en 
444 Wetboek van Strafrecht omtt'ent deskundigen bepalen, treft niet 
de hierbedoelde nalatigheId. 

Art. 187, 10 ., wordt niet vervangen door art. 465 Wetboek van 
Strafrecht, daar dit alleen de burgerlijkIl wet vermeldt. 

Art. 187, 30. vervalt dool' art. 376, 20., Wetboek van Strafrecht. 

N.v.W.c. 170. = O.R.O. 180., behoudens dat de aanhef luidde: 
"de artt. 183, 184, 186 en 187 aanhef en 10. en 20. van de 

wet van" enz. 
en aan het nommer nog eene alinea was toegevoegd van dezen 

inhoud: 
»in art. 184 vervallen de woorden: "te zamen of afzonderlijk" 

en wordt het woord :> en" vervangen door: "of". 

Verslag van de Tweede Kamer. d. 

170. Dil Commissie heeft bezwaar tegen de handhaving van art. 186 
der militiewet van 19 Augustus 1861 (Staatsblad nO. 72). De ar tt. 192 
en 444 van het Wetboek van Strafrecht zijn bestemd om deze en der
gelijke strafbepalingen te vervangen. In de toelichting wordt gezegd, 
dat de hierbedoelde nalatigheid door de genoemde artikelen van het 
strafwetboek niet getroffen wordt, maal' de Commissie kan die meening 
niet deelen. Art. 186 valt, wat het niet verschijnen betreft, geheel onder 
art. 444 van het Wetboek van Strafrecht. De geneeskundige toch van 
art. 186 is een deskundige; "krachtens deze wet gedane oproeping" 
valt samen met "wettelijk opgeroepen" van art. 444, en :> zonder geldige 
redenen nalaat" valt samen met,. wederrechtelijk wegblijft" van dat artikel. 
Tegen verder verzuim waakt art. 192 van het Wetboek van Strafrecht. 

De toevoeging aan art. 55, luidende: ,,30. die tot eene gevangenis
straf van één jaar of langer onherroepelijk is veroordeeld, al heeft hij 
gratie verkregen", komt aan de Commissie minder aannemelijk voor. 
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Zij acht het bedenkelijk veroordeeling tot gevangenisstraf van één jaar, 
nog wel nadat gratie is verleend, als reden van geheele uitsluiting op 
te nemen. Waarom niet ook hier aan eeue veroordeeling tot gevangenis
straf van drie jaren of langer dezelfde gevolgen verbonden als aan een 
onteerend vonnis onder den Oode Pénal? 

Behooren de laatste woorden sub 3°.: >al heeft hij gratie verkregen" 
niet in elk geval te vervallen? De Oom missie meent die vraag in be
vestigenden zin te moeten beantwoorden. Wordt den veroordeelde de 
geheele straf kwijt gescholden, dan 
kan zijne veroordeeling bezwaarlijk 
als reden van uitsluiting gelden. 
Ook bij de schutterijen doet volgens 
art. 4 der wet van 11 April 1827 
(Staatsblad nO. 17) de gratie de reden 
tot uitsluiting vervallen. 

In art. 146 tweede alinea en in 
art. 158 tweede alinea behoort ach
ter het woord» gevangenisstraf" ge
voegd te worden »of hechtenis". 

Antwoord der Regeering. d. 

17°. (nu 16°.) Aan het bezwaar 
del' Oommissie betreffende art. 186 
der militiewet is te gemoet geko
men door weglating 1 van dat 
artikel. Ook zijn de woorden nal 
heeft hij gratie verkregen" in art. 
55 sub 3°. vervallen, en is de voor
gestelde wijziging in de artt. 146 
en 158 overgenomen. 

G.O. 16°. = nO. 17 der wet, behoudens dat tusschen de wijziging 
in art. 56 nO. 2 en art. 181, lste lid eene [7de ] alinea was gevoegd 
van den volgenden inhoud: 

in het tweede lid van art. 146 en in het tweede lid van art. 158 
wordt achter het woord »gevangenisstraf" gevoegd :0 of hechtenis." 

N.v.W.e. Sub 16°. vervalt de zevende zinsnede, luidende: 
in het tweede lid van art. 146 en in het tweede lid van enz. 

Beraadslagingen in de Tweede Kamer. 
(lOMaart 1886.) 

Amendement van de Commissie van Rupporteu1's 

om in art. 10, 16° tusschen de zesde en zevende zinsnede in te voegen eene 
nieuwe zinsnede aldus luidende: 

in het tweede lid van art. 146 en in het tweede lid van art. 158 wordt achter 
het woord: "gevangenisstraf" gevoegd "of hechtenis." 

De heel' VAN DER KAA Y, lid van de Commissie van Rapporteurs,' Mijne toelichting 
zal van eene zeel' bijzondere stl'ekking zijn. lIet is reeus gezegu: de bestudeering 
van dit wetsontwerp is wel geschikt om allen overmoed te verbannen en iemand 
tot ootmoed te stemmen. Bij de bestudeering van dit ontwerp heeft de Commissie 
ook deze artikelen in onderzoek genomen en gemeend, dat daal' het woord "hech
tenis" aan moest wOl'den toegevoegd. Zij stelde dat aan de Regeerillg voor. en deze 
nam de toevoeging over. Maal' in het gewijzigd ontwerp ontbreekt zij, zonder 
dat el' eenige reden voor is opgegeven . De Commissie meende nu een voorstel te 
moeten doen tot hel'stel , maal' te elfilel' ure ontwaarde zij, dat in de wet van 24 
Ap"il 188 t (Staatsblad nO. 70) de beide artikelen reeds geheel zijn afgeschaft. 

Dit zal wel de grond zijn, waal'om de Regeel'ing deze alinea wedel' heeft terug-

I [Tengevolge van deze weglating oordeelde de Hooge Raad (arrest van 30 October 1899), 
dat art. 186 was afgeschaft.] 

V 12 
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genomen, en als dit zoo is, dan is die gl'ond zoo sterk, dat de Commissie op dien 
zelfden grond haal' amendement zal intrekken. 

De heer DU TOUR VAN BELLINCHAVE, Minister van Jus/itie,' Wat het geachte 
lid del' Commissie vermoedt is volkomen juist. 

[Bet amendement werd dus ingetrokken.] 

18°. het eerste en tweede lid van art. 19 van de wet I van 
1 Juni 1 65 ~Slaat8blad n°. (0), regelende "de uitoefelling der 
geneeskunst", aangevuld door de wet van 23 April 18 0 
(Staat8b1ad nO. (5); 

in voormeld tweede lid worden de woorden "en daareu
boven" vervangen door "of"; 

In O.R.O. 19°. werd deze wet genoemd, zonder opgave van eenig artikel. 

Antwoord der Regeering. c. 

19°. De uitoefening der geneeskunst door onbevoegden of de over
schrijding der bevoegdheid tot het uitoefenen der geneeskunst is begrepen 
in de bepaling van art. 436 Wetboek van Strafrecht; daarom zal art. 
18 der wet van 1 Juni 1865 (Staatsblad nO. 60) vervallen. Het is echter 
niet te ontkennen, dat de strafbepaling aanmerkelijk wordt verzwakt 
door de woorden .. buiten noodzaak" , in genoemd artikel van het Wet
boek van Strafrecht, maar de wetgever van 1881 schijnt dit te heb
ben bedoeld. 

Naar de opvatting der Regeering beteekenen de woorden .. buiten nood
zaak" : ingeval spoedige hulp noodzakelijk en geen bevoegde hulp te 
verkrijgen is. 

N.v.W.o. 19°. en G.O. 18°. = nO. 18 der wet. 

19°. art. 31, eerste en tweede lid, en art. 32, eerste, tweede 
en derde lid, van de wet I van 1 Juni 1 G5(Staatsbladno.61), 
regelende "de uitoefening der artsenijbereidknnst"; 

in het eerste lid van art. 31 wordt achter de woorden 
"dezer wet" gevoegd; "behalve die van art. 1, die van 
art. 12, tweede lid, voor zoover afschriften door rechter
lijke of geneeskundige ambtenaren gevraagd worden, die 
van art. t9 en die van art. 25", en in het tweede lid 
van voormeld artikel worden de woorden "en daarenboven" 
vervangen door "of"; 

in het derde lid van art. 32 worden de woorden "en 
kan hem daarenboven" vervangen door "of" en vervallen 
de woorden: "worden opgelegd" ; 

1 [Art. 19 van de sub 18° en art. 31 van de sub 190 vermelde wetten zijn gewijzigd 
bij de "Gezondheidswet", zijnde de wet van 21 Juni 1901, Stbl. uo. 157.1 
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In O.R.O. 20°. werd deze wet genoemd, zonder opgave van artikelen. 

Antwoord der Regeering. c. 

200. Het derde lid van art. 31 en het vierde lid van art. 32 van de 
wat, regelende de uitoefening der artsenijbereidkunst , houden op te gelden. 

Op het onbevoegd uitoefenen der artsenijbereidkunst is niet afzonderlijk 
straf bedreigd; het feit valt blijkens art. 2 der wet onder de overtredin
gen, bedoeld in art. 31, lsle lid. Wanneer dus art. 31, lste en 2de lid, 
van kracht blijft, dan zal op het vermelde straîbare feit art. 436 Wet
boek van Strafrecht bij uitzondering niet toepasselijk zijn. 

N.v.W.o. 20 0• l ste lid = lste lid van na. 19 der wet. 
2de lid: in het tweede lid van art. 31 worden de woorden ~ en daar

enboven" vervangen door" of"; 
3<10 lid = 3t1e lid van nO. 19 der wet. 

Verslag van de Tweede Kamer. d. 

20°. In het eerste lid van art. 31, dat gehandhaafd wordt, behoort 
eene uitzondering gemaakt te worden ten aanzien van eenige overtredingen. 
die voortaan onder het Wetboek van Strafrecht zullen vallen. De Com
missie geeft daarom in overweging te lezen: "in het eerste lid van art. 31 
worden achter de woorden l> dezer wet" de woorden" behalve die van art. 1 , 
die van (U't. 12 tweede lid, voo,' zoover afsclwiften door ,'egte1"liPce of genees
kundige ambtenm'en gev"aagd wo, ,den , die van a7't. 19 en die van art. 25 , 
en in het tweede lid van art. 31", enz. als in het ontwerp. Overtreding 
van artt. 1 en 19 is reéds strafbaar 
volgens art. 436 van het Strafwet
boek en de weigering van inlichtin
gen of het weigeren van toegang valt 
onder art. 184. 

Antwoord der Regeering. d. 

20°. (nu 19°.) De opmerking is 
juist. 

G.O. 19°. = nO. 19 der wet. 

200. art. 41 cn het tweede lid van art. 44 van de wet I van 
14 Septcmber 1866 (Staat8ó!ad no. 13 ) houdende "bepalingen 
betrekkelijk de inkwartierillgcl1 en het onderhoud van het 
kr~igsvolk, en de transporten cu leverantiën voor 's Konings 
leger of vestingen gevorderd", gewijzigd bij de wet van 29 
Maart 1 77 (Staatsblad no. 53) ; 

in de al'tt. 4.2, 2de lid, en 44, 2de lid van eel'stgemelde 
wet worden de woorden "l1lisdrijf" en "misdrijven" vervangen 
door: "strafbaar feit" en "strafbare feiten"; 

In O.R.O, 21°. lste lid werd deze wet genoemd, zonder opgave van 
artikelen. 

2de lid = 2de lid van nO. 20 der wet. 

I [Arl. 41 is lateI' gewijzig<l bij de wet vnn 10 Mei 1890 (Stb. nO, 83),J 


