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Antwoord der Regeering. c. 

21°. Het straf bare feit van art. 41, 10., der inkwartieringswet valt 
alleen onder bereik van art. 184 Wetboek van Strafrecht, wanneer de 
belemmering strekt tot verhindering van toezicht of opsporing, maar 
als hei de inkwartiering zelve betreft, niet. 

Daarom wordt art. 41 dier wet in zijn geheel behouden. 
De bepalingen der artt. 42 en 44, eerste lid, der wet van 1866, 

zijn gehandhaafd respectievelijk bij de artt . 15 [13] en 9 [9] dezer in
voeringswet en daarom niet vermeld. 

N.v.W.o. 21°. en G.O. 20°. = nO. 20 der wet. 

210. art. 3 van de wet van 6 April 1869 (Staaf8blad no. 39), 
houdende "intrekking der wetten van 29 Floréal jaar X en 7 
Ventose jaar XII (Vervoer van vrachten op de landwegen)"; 

In O.R.O. 22°. werd deze wet genoemd, zonder opgave van eenig artikel. 

Antwoord der Regeering. c. 

220. Dit artikel bevat. straf bedreiging tegen overtreding van de be
palingen krachtens het eerste lid, uitgevaardigd door de Commissarissen 
des Konings tot verbod of beperking van het vervoer van vrachten bij 
dooi op Rijkswegen. Hiertegen is bij het Wetboek van Strafrecht niet 
voorzien. 

N.v.W.o. 22°. en G.O. 21°. = nO. 21 der wet. 

22°. art. 28 aanhef en nO. 1, artt. 29 tot en met 35 van de 
wet van 7 April 1869 (Staatyb!ad nO. 57), gewijzigd bij de wet 
van 8 Juli 1874 (Staatsblad n°. 96), betreffende "dematen,ge
wigten , weegwerktuigen 1 en gasmeters"; 

in den aanhef van art. 2 wordt het woord "en" ver
vangen door "of" en vervallen de woorden "te zamen of 
afzonderlijk" ; 

in art. 34 worden de woorden "constateren eener over
treding of van een zwaarder misdrijf" vervangen door: 
"constateren van een strafbaar feit"; 

Advies van den Raad van State. 

In art. 34 der wet van 1874 (Staatsblad nO. 143) betreffende de maten, 
gewichten en weeg werktuigen leest men: constatee7'en eener overtl'eding of 
van een zwam'del' misdl·iJf. Overtreding zal na in voering van het Straf
wetboek geen misdrijf zijn. Daarom vel'vange men die woorden door: 
constateel'en van een stl'afbaar feit. 

1 (De ijk del' weegwerktuigen werd afgeschaft bij de wet van 11 Juli 1882, Sib. no. 91.J 
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O.R.O. 230 • de wetten betreffende ,.de maten, gewigten, ·weegwerk
tuigen en gasmeters"; 

in art. 34 der bij Koninklijk besluit van 29 November 1874 
(Staatsblad na. 143) gepubliceerde wetten ,. betreffende de maten, 
gewigten en weegwerktuigen " worden de woorden» constateren eener 
overtreding of van een zwaarder misdrijf" vervangen door: :0 con
stnteren van een strafbaar feit"; 

Antwoord der Regeering. c. 

230. Het wetsontwerp noemde zonder verdere specificatie als van kracht 
blijvende op »de wetten betreffende de maten, gewichten, weegwerk
tuigen en gasmeters." 

Die wetten zijn van: 
7 Ap'ril 1869 (Staatsblad na. 57); 

27 Mei 1869 (Staatsblad na. 88); 
19 Juni 1871 (Staatsblad na. 62); 
31 December 1872 (Staatsblad na. 160 en 161); 
8 Juli 1874 (Staatsblad na. 96). 

(De tekst der aldus gewijzigde wet is in Staatsblad na. 143 van 1874 
opgenomen.) 

Verder de wetten van: 4 Juni 1878 (Staatsblad na. 85), ingetrokken 
bij 11 Juli 1882 (Staatsblad na. 91). 

Alleen de twee in dit nummer vermelde wetten van 1869 en 1874 
houden straf bepalingen in , welke te handhaven zijn, als betreffende feiten, 
waartegen het Wetboek van Strafrecht niet voorziet, en wel: 

a. Art. 28, na. 1, het gebruiken, bezitten of voorhanden hebben 
van valsche maten, enz. 

De aanhef, bedreigende de straffen, moet bij het noemen van no. 1 
van het artikel afzonderlijk van kracht verklaard worden. 

b. Art. 29, nO. 1, gewijzigd bij de wet van 1874, art. 7, het ge
bruiken enz. van ande/'e dan wetteli:ike maten enz. 

Art. 29, nO. 2, het hebben van bijzondere merkteekenen op de maten 
met het doel om bij andere dan wettelijke mat'ln te verkoopen. 

Art. 29, nO. 3, het gebruiken enz. van maten enz. t'ool·zien van het 
af keuI'zngsme/'k of niet vOO/'zien van de vereiJchte stempelmej'ken. 

Al deze feiten zijn andere, dan waartegen de artt. 218, 219, 220 
en 221 Wetboek van Strafrecht voorzien. 

c. Art. 30, het gebruiken in stukken en verzoekschriften, van andere 
dan de wettelijke benamingen van maten en gewichten. 

d. Art. 31, het gebruiken van maten enz. zonder verificatie en stem
peling na j'epa/'atie der voorwerpen. 

e. Art. 32, het doen van aankondigingen betreffende onroerende goe
deren of koopwaren zonder het noemen van de wettelijke maten en gewichten. 

f. Art. 33, bepalende dat de overtreding voor ieder voorwerp eene 
afzonderlijke overtreding uitmaakt. met een maximum van straf bij ge
lijktijdige overtredingen. 

(Deze bepalingen betreffen niet hetzelfde als die van artt. 55-63 Wet
boek van Strafrecht omtrent samenloop van stl'afba/'e feiten.) 
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g. Art. 34, bepalende in beslagneming en vel·beurdverklal'ing. 
Dit artikel moet gehandhaafd worden in verband met art. 33, 2de 

lid, Wetboek van Strafrecht, hetwelk toestaat verbeurdverklaring uit 
te spreken bij veroordeeling wegens misdrijf, niet opzettelijk gepleegd of 
wegens over' treding , in de bid de wet bepaalde gevallen. 

De wet moet die gevallen dus bepalen, en dat doet art. 34. 
Art. 34 gaat verder dan art. 33 Strafwetboek door ook verbeurd

verklaring toe te laten bij vl"i[jspmak of ontslag van l·echtsvervoZging. Hierin 
is echter geen bezwaar omdat die verbeurdverklaring feiten betreft waarin 
het Strafwetboek niet voorziet en art. 91 Strafwetboek veroorlooft, bij 
de wet andere bepallngen te maken. 

h. Art. 35, waarbij voorwerpen, bedoeld in art. 6 (drinkglazen enz.) 
wanneer zij een valschen inhoud aanwijzen, met valsclte maten wOI·den ge
lijkgesteld. 

Deze bepaling is wel geen eigenlijke strafbepaling, maar strekt om 
de straffen casu quo toepasselijk te maken, en moet daarom gehand
haafd worden j door het artikel niet te noemen, zou 't twijfelachtig zijn, 
of het van kracht is gebleven. 

NIET van kracht verklaard worden: 

A. De artt. 8 en 9, bepalende eene geldboete van f 10, wegens ge
bruik van vreemde of afgeschafte maat of gewicht, in onderhandsche 
geschriften en koopmansboeken, die moeten worden geregistreerd of in 
rechten dienen. 

Deze geldboeten toch worden niet betaald krachtens strafvonnis, maar 
vóór de registratie, of vóór het gebruik in rechten, bij den registratie
ambtenaar en den rechter. Ook komen de bepalingen niet voor onder 
de strafbepalingen der wet. 

B. Art. 28, nO. 2, betreffende weigel'ing of verhindel'ing van toegang 
van ambtenaren. 

Hierin voorziet art. 184 Strafwetboek. 
C. Art. 36, toepassing van verzachtende omstandigheden. 
D. Art. 42, 2de lid, 2de zinsnede, overtreding van den algemeenen 

maatregel van bestuur aldaar bedoeld. 
In de handhaving daarvan 'Voorziet art. 21 van het wetsontwerp [19]. 
E. Art. 42, 3de lid, straf voor apothekers enz., wegens het niet 

voorhanden Gebben van herleidingstafel. 
Dit voorschrift is na 5 jaren sinds 31 December 1871 (Staatsblad 

nO. 10 van 1871) vervallen. 

N.v.W.c. 23°. en G.O. 220. - nO. 22 del' wet. 

23°. art. 40, aanhef en 10 en 2~, art. 41, aanhef eu no'. 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en 11, art. 42 en art. 43, aan
hef en nos. 2, 3, 4 en 7 van de wet van 10 April I 69 (Staat8-
blad nO. (5) , tot "vaststelling van bepalingen betrekkelijk het 
beO'raven van lijken, de begraafplaatsen en de begrafenisl'egten" ; 
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III 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 za men of afzonderlij k" ; 

Advies van den Raad van State. 

In art. 42 van de begrafeniswet (1869 Staatsblad nO. 65), kan de 
verwijzing naar bet derde lid van art. 27 van het Burgerlijk Wetboek 
niet blijven, zoo de daar voorkomende strafbepaling uit dat Wetboek 
verdwijnt. 

In O.R.O. 240. lste lid werd deze wet genoemd, zonder opgave van 
artikelen. 

2de en 3 de , tevens laatste, lid = 2de en 3de lid van nO. 23 der wet. 
[Zie N.v.W.o. en verdere behandeling bij art. 19.J 

Antwoord der Regeering. o. 

240. Art. 41, nO. 12 van de begrafeniswet is vervallen door art. 
148 Wetboek van Strafrecht, art. 43, nO. Idool' art. 150 Wetboek 
van Strafrecht, art. 43, nO. 5, door art. 149 en art. 43, nO. 6, dool' 
art. 190 Wetboek van Strafrecht. Art. 40 wordt gehandhaafd door de 
bepaling van art. 21 O.R.O. [19]. 

N.v.W.o. 24°. Art. 41, aanhef en nOs. 1,2,3,4,5,6,7,8,9(1'001'
zoo vel' het feit niet valt onder art. 150 van het Wetboek van Strafrecht), 
10 en 11, art. 42 en art. 43 aanhef en nOS. 2, 3, 4 (voorzoovel' het 
feit niet valt onder art. 151 van het Wetboek van Strafrecht) 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" ; 

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 dool': urt. 466 van het Wetboek 
van Strafrecht"; 

in den aanhef van de artt. 41 en 43 wordt het woord »en" vervan
gen dool': • of" , en vervallen de woorden]) te zamen of afzonderlijk" ; 

Verslag van de Tweede Kamer. d. 

24°. De Commissie is van gevoelen dat ook art. 40 aanhef en 10' en 
20' del' begrafenis wet van 10 April 1869 (Staatsblad nO. 65) genoemd 
moeten worden als van kracht blijvende. 

De toelichting zegt dat dit artikel reeds gehandhaafd wordt dool' art. 
21 [19] dezer wetsvoordracht; maal' de overtredingen sub 10. en 2°. zijn 
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geene overtredingen van den algemeenell maatregel van inwendig be
stuur, bedoeld bij art. 3 der begrafenis wet. Slechts die sub 3°. behoorp.n 
daartoe, en worden door art. 21 gehandhaafd. 

De woorden achter een tweetal artikelen tusschen haakjes geplaatst 
moeten vervallen. Het spreekt toch naar de meening der Commissie van 
zelf, dat wanneer bijv. het feit valt onder art. 150 van het Wetboek 
van Strafrecht (opzAttelijke en wederrechtelijke OiJgraving of wegneming 
van een lijk) dit geheel iets anders is dan het roeren van een graf in 
strijd met art. 23. Ware dergelijk voorbehoud noodig, dan zou het 
waarschijnlijk ook ten aanzien van andere strafbepalingen gemaakt moeten 
worden. Wordt het hier gemaakt en elders niet, dan kan het tot mis
verstand aanleiding geven. 

In de vierde alinea sub 24°. zal ook art. 40 moeten genoemd worden, 
zoodat zij zal moeten luiden: 

in den aanhef van de artt. 40 , 41 
en 43 wordt het woord »en" waar 
dit de tweede maal vooI·komt vervan-
gen door ,. of" enz. 

Antwoord der Regeering. d. 

24°. (nu 230 .) Aan de hier ge
maakte opmerkingen is gevolg ge-
geven. 

G.O. 23°. = nO. 23 der wet. 

24°. de artt. 19 en 20 van de wet van 28 Mei 1869 lStaatsblad 
n~. 96), betrekkelijk "de afgifte van zeebrieven en vergunningen 
tot het voeren der Nederlanclsche vlag"; 

In O.R.O. 250. werd deze wet genoemd, zonder opgave van artikelen. 

Antwoord der Regeering. c. 

25°. De wet betreffende de afgifte van zeeb"ieven enz. straft: 
a. in art. 17 den schipper, die de Nederlandsche vlag voert zonder 

behoorlijken zeebrief of vergunning. 
Art. 409 van het Strafwetboek straft den schipper, die de Neder

landsche vlag voert, wetende dat hij daartoe niet gerechtigd is, alzoo 
alleen bij opzet. 

De wet van 1869 is ruimer. 
b. in art. 18 het met eede (belofte) bevestigen eener onware verklaring 

ter verkrijging van een zeebrief of vergunning. 
Art. 207 van het Strafwetboek straft alleen het opzetteli:jk afleggen 

eener valsche verklaring onder eede of belofte. Denkbaar zijn echter de 
gevallen dat niet opzettelijk ten aanzien der wettelijke vereischten voor 
een zeebrief meineed gepleegd wordt. 

c. In art. 19 het niet inzenden van vervallen zeebrieven of vergun
ningen; en 

d. in art. 20, overtreding der wet, voor zooveel in de voorgaande 
bepalingen niet voorzien. 

Beide artikelen betreffen feiten, waartegen het Wetboek van Straf
recht niet voorziet. 
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N.v.W.o. 250. de artt. 17, 18, 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" , behoudens, voor 
woveel de artt. 17 en 18 betreft, de toepassing van de artt. 409 en 
207 van het Wetboek van Strafrecht bij opzet; 

in het lote lid van art. 17 worden de woorden "met of zonder" 
vervangen door: "of"; 

in art. 18 wordt het woord »en" vervangen door: "of", en ver
vallen de woorden "te zamen of afzonderlijk" ; 

Verslag van de Tweede Kamer. d. 

25°. De Commissie acht het wen
schelijk de artt. 17 en 18 der wet 
van 28 Mei 1869 (Staatsblad nO. 96) 
betrekkelijk de afgifte van zeebrie
ven en vergunningen tot het voeren 
der Nederlandsche vlag te doen ver
vallen. De handhaving dezer artikelen 
zoude een terugkomen zijn op de bij 
de artt. 409 en 207 van het Straf-
wetboek genomen beslissing. 

Antwoord der Regeering. d. 

25°. (nu 24°.) Op de handhaving 
van de artt. 17 en 18 der wet van 
28 Mei 1869 (Staatsblad nO. 96) be
trekkelijk de afgifte van zeebrieven 
en vergunningen tot het voeren van 
de Nederlandsche vlag, voor zooveel 
de artt. 409 en 207 van het Wet
boek van Strafrecht daarin niet voor
zien, wordt prijs gesteld. In geen en 
deele kan worden toegegeven dat die 
handhaving een terugkomen zou zijn 
op de beslissing die bij de aange
haalde artikelen van het Wetboek 

is genomen. Zeer zeker is daarbij beslist alleen opzet strafbaar te stellen, 
maar geenszins dat het Wetboek bij de speciale wetten niet zou kunnen 
worden aangevuld voor zoo ver het Wetboek niet voorziet. 

G.O. 24°. = N.v.W.o. 25°. 

Verslag van de Tweede Kamer. e. 

24°. De Commissie meent zich tegen de handhaving van de artt. 17 en 18 
te moeten blijven verklaren, daar hieromtrent in het Wetboek van Straf
recht voldoende voorzien is en heL een niet met het ander te rijmen is. 

[De Minister behield zich omtrent dit punt een nader overleg met zijne ambtgenooten voor.] 

N.v.W.e. Sub 24°. wordt de aanhef gelezen als volgt: 
»de artt. 19 en 20 van de wet van 28 Mei 1869 (Staatsblad 

no. 96)" enz. 

25°. art. 24, aanhef en litt. a, e en h, artt. 26 en 27 van 
de wet van 28 Mei 18G9 (Staatsblad n°. 97), regelende "het 
toezigt op het gebruik van stoomtoestellen" ; 

in de artt. 2û en 29 wordt het woord "misdrijven" 
vervangen door: "strafbare feiten"; 

in de litt. a en !t van art. 24 worden de woorden 11 twee 
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honderd" vervangen door: "drie honderd" en het woord 
"en" door "of", en vervallen de woorden "te zamen of 
afzonderlijk" ; 

[Deze bepaling is niet meer van toepassing, daal' de aangehaalde wet yan 1869 is in
getrokken en vervangen door de wet van 15 April 1896, Stb. no. 69.J 

26°. de artt. 35, 36,37,38,39, Iste en 2de lid van de 
wet van 20 Juli 1 70 (Staatsblad lP' 131) , tot "regeling van 
het veeartsenijkundig Staatstoezigt en de veeart enijkundige 
politie", aangevuld en gewijzigd door de wetteu van 2 Juni 
1875 (Staat8blad no. 94), 8 Augustus I 78 (Staatsblad n°. 115) 
en 1 Augustus 1880 ~8taat8blad n°. 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 

uitvoering van deze wet of van Onze krachtens de artt. 15, 
31 en 34 te geven voorschriften, het geheel of gedeeltelijk 
opgraven van begraven vee, vleesch, beenderen of over
blijfselen daarvan, het vervoer van een of meer der in 
art. 29 bedoelde voorwerpen, in strijd met dat artikel, of 
met den algemeenen maatregel van inwendig bestuur in 
art. i34 bedoeld, naar of uit het in een afgesloten kring 
gelegen terrein; het opzettelijk iu verdachten toestand bren
gen of doen brengen van vee; het zonder voorafgaande 
ontsmetting van kleed eren verlaten van dat terrein, over
treding del' artt. 14, 21 en 32 dezer wet, en van hetgeen 
door Ons krachtens de artt. 15, 31 en 34 wordt vastge
steld, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste één 
jaar of geldboete van ten hoogste vijf honderd gulden"; 

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

[Zie het 3de lid van art. 39 dezer wet in art. 12, nO. I.J 

Advies van den Raad van State. 

In art. 3, alin. 2, der wet van 1875 (Staatsblad no. 94) betreffende 
de veeartsenijkundige politie ten opzichte van paarden van het leger, 
leest men: "Zij zenden de processen-verbaal aan del l ambtenaar of officier, 
die voor de vervolging van het misdrijf heeft te zorgen." Daar er hier 
ook van vervolging van overtredingen spraak is, zal in plaats van misdrijf 
gesteld moeten worden stm/bam' feit. 



- ---
~~~--- .. ---~~ 

WIJZIGING VAN BES1'AANDE WETTEN. Art. 10, nO. 28. 187 

In O.R.O. 27°. 1sle lid werd deze wet genoemd, zonder opgave van artikelen. 
2de lid = 2de lid van no. 26 der wet. 
3ele , tevens laatste, l~d = laatste lid van nO. 26 der wet. 

Antwoord der Regeering. c. 

27°. Art. 39, 3de lid, der hierbedoelde wet verwijst thans naar de 
artt. 142 en 143 van den Code Pénal, zooals die zijn gewijzigd bij de 
wet van 29 Juni 1854 (Staatsblad nO. 102). Kan hiervoor in de plaats 
treden eene verwijzing naar artt. 218 en 219 van het Wetboek van 
Strafrecht? Deze vraag schijnt ontkennend te moeten worden beant
woord, omdat het :0 vervalschen of valschelijk plaatsen" van Rijksmerken, 
volgens die artikelen alleen dan gestraft wordt, als het feit gepleegd 
wordt met een bepaald omschreven bedriegelijk oogmerk, hetgeen meestal 
niet is te bewijzen. 

Daarom is het noodig eene afzonderlijke strafbepaling vast te stellen 
tot bescherming van de hierbedoelde ken- en merkteekenen. Bet maxi
mum der straf is daarbij, naar analogie van art. 218 Wetboek van 
Strafrecht, op drie jaar gesteld. 

Vermits het hier echter geene overtreding maar een misdrijf geldt, 
vindt men de handhaving van art. 39, 3de lid, met de noodige wijzi
ging niet in dit artikel, maar in art. 14, sub 1°., van het ont"Verp [12]. 

Artt. 3 en 4 der wet van 8 Augustus 1878 (Staatsblad nO. 115) 
worden vervangen door art. 184 Wetboek van Strafrecht. 

In die wet geeft het 2de lid van art. 1 aan den burgemeester de 
bevoegdheid om vee in beslag te nemen, waarvan de eigenaar weigert 
het te laten inenten of merken. Verbeurdverklaring van gezond, niet 
inge~nt vee, is echter niet als straf bedreigd, zoodat art. 1, 2de lid, 
niet als eene strafbepaling moet worden beschouwd. 

N.v.W.c. 270. de artt. 35, 36, 37, 38, 39, 1sle en 2de lid, en 
art. 40 van de wet van 20 Juli 1870 (Staatsblad no. 131), tot :>rege
ling van het veeartsenijkundig Staatstoezigt en de veeartsenijkundige 
pelitie", aangevuld en gewijzigd door de wetten van 2 Juni 1875 (Staats 
blad nO. 94), 8 Augustus 1878 (Staatsblad nO. 115) en 1 Augustus] 880 
(Staatsblad nO. 123); 

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

in art. 35 wordt aan het slot van het eerste lid het woord :0 en" 
vervangen door: "of", en vervallen de woorden "te zamen of af
zonderlijk" ; 

in art. 3, 2de lid, van de wet van 2 Juni 1875 (Staatsblad nO. 94), 
wordt het woord :0 misdrijf" vervangen door: :0 strafbaar feit"; 

Verslag van de Tweede Kamer. d. 

27°. Onder de strafbepalingen, die in de toelichting van het Regeeriugs
ontwerp van het Strafwetboek [Dl. TI bI. 177, 178] worden opgenoemd 
als bestemd om vervangen te worden door art. 199, thans art. 184, 
wordt uitdrukkelijk genoemd art. ::15 der wet van 20 Juli 1870 (Staats
blad nO. 131) tot regeling van het veeartsenijkundig StaatstoezicU en 
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de veeartsenijkundige politie. De 
Regeering wenscht dit artikel echter 
te handhaven. De Commissie daar
entegen meent dat dit artikel niet 
onder de te handhaven artikelen 
behoort, daar alle daar omschre
ven strafbare feiten kunnen ge
bracht worden onder de gevallen 
voorzien bij art. 184 van het straf
wetboek. 

Antwoord der Regeering. d. 

27°. (nu 26°.) De hier gemaakte 
opmerking komt ongegrond voor. 
Art. 35 van de wet van 20 Juli 
1870 (Staatsblad nO. 131) bevat 
vele zaken, die niet vallen onder 
art. 184 Wetboek van Strafrecht 
en dient dus volstrekt gehandhaafd 
te worden. 

G.O. 260. = N.v.W.o. 27 0 • 

Verslag van de Tweede Kamer. e. 

260 , Art. 35 behoort, zoo men conflicten wil vermijden, ook wegens 
zijn aanhef voor die feiten gehandhaafd te worden, welke niet vallen 
onder art. 184 van het W. v. S. 

[De Minister behield zich omtrent dit punt een nader overleg met zijne ambt!(enooten voor, 
waarvan hij den nitslag later mededeelde in onderstaande Toelichting.l 

N.v.W.e. Sub 260 • wordt de voorlaatste zinsnede gelezen als volgt: 
Art. 35, eerste lid, wordt gelezen als volgt: 
Belemmering of verhindering van de tenuitvoerlegging van deze wet 

of van Onze krachtens de artt. 15, 3 J en 34 te geven voorschriften, 
enz. = in het 3de lid van nO. 26 der wet. 

Art. 40 wordt gelezen als volgt: 
Zoo in geval van overtreding van eenig voorschrift, hetwelk krachtens 

deze wet tijdelijk is gegeven, dat voorschrift opgehouden heeft te gelden 
op het oogenblik dat de zaak voor den regter wordt behandeld, is de 
strafbepaling zooals zij gold op het oogenblik, dat het strafbaar feit 
gepleegd werd, daarop toepasselijk. 

Toelichting van deze wijziging. 

In afwijking van het gevoelen der Commissie van Rapporteurs is ge
handhaafd wat in art. 35 der veeartsenijkundige wet voorkomt omtrent 
belemmering of verhindering van de tenuitvoerlegging van deze wet 
of van de daarop steunende algemeene maatregelen van inwendig be
stuur, omdat art. 184 van het Wetboek van Strafrecht niet toepasse
lijk is waal' die tenuitvoerlegging geschiedt door bijzondere personen 
(bijv. afzondering, begraving, aangifte) en door anderen wordt tegen
gewerkt. 

Ten aanûen van art. 40 der veeartsenijkundige wet verwijst de Com
missie van Rapporteurs [bij haar amendement, zie de noot op de volg. 
bladz. ] naar de toelichting van art. 1 van het Wetboek van Strafrecht, 
maar eene toelichting is geen wet, en het schijnt daarom noodig ge
noemd art. 40 te handhaven, behoudens eene wijziging van redactie, 
waardoor de minder juiste verwijzing naar art. 52 del' wet op den over
gang van de vroegere tot de nieuwe wetgeving vervalt. 
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Beraadslagingen in de Tweede Kamer, 
(11 ;\laa,'L 1886,) 

Amendementen van de Commissie van RapP01'teul'S 

1°, om uit 26", eerste lid weg te laten de wool'den "en art, 40" I en aldus 
te lezen: de artt, 35, 36, 37, 38 en 39, eerste en tweede lid, van de wet 
van 20 Juli 1870 \Staatsblad no, 131) , enz, 

de dool' de Regeering vool'gestelde nieuwe zinsnede houdende wijziging van 
art . 40 te doen vervallen, 

2°. om de derde alinea van 26°. te lezen aldus: 
art, 35 eel'ste lid , wOI'dt gelezen: "Het geheel of gedeeltelijk opgl'a\'en van 

begraven vee, vleesch, beenderen enz, = in de derde alinea van n O, 26 del' wet. 

De heel' VAN HOUTEN, lid d~r Commissie vnn Rapporteurs: De quaestie komt 
hiel'op neei': Bij de wet op het veeal'tsenijkundig Staatstoezicht zijn el' gt'vallen, dat 
liJdelijke verbodsbepalingen wOl'den gegeven. Zoo onder andel'en dat van het laten 
10sloopen van honden in een I'ayon, waarbinnen men maatl'egelen tegen eene of 
andere besmettelijke ziekte neemt. 

Gesteld nu dat een tijdsvel'loop van lh'ie maanden, gedul'ende hetwelk geen honden 
mogen losloopen, verstreken is . De vel'bodsbepaling houdt dan natuurlijk op te 
werken, Zoo nu echtel' de vervolging plaats heeft na afloop van den tel'mijn, waar
binnen het verbod werkt, zal dan de rechter moeten zeggen: "de vel'bodsbepaling 
bestaat niet meel' op het oogenblik , waal'op ik de zaak heb te berechten, en art. 
1 (2de alinea) van het nieuwe Stmfwetboek zegt: "Bij verandel'ing in de wetgeving 
na het tijdstip, waarop het feit gepleegd is, wOI'den de VOOI' den vervolgde gunstigste 
bepalingen toegepast," 

Indien tel' zake van het losloopen van honden in tijd dat het vel'boden was , de 
vervolging plaats heeft in den tijd dat het vel'bod heeft opgehouden te bestaan, is 
de Regeering beducht dat de rel!hter Io'achtens art. 1 van het Wetboek van Stl'af
recht zal zeggen: het feit is niet meel' stl'afbaal' op het oogenbiik dat ik geroepen 
word el' ovel' te oordeel en. Om die reden wenscht de Regeering het tegenwool'dig 
al't, 40 del' wet van 20 Juli 1870 te behouden . ... 

Nu meent de Commisgie dat dit vel'wal'l'ing kan geven en het onnoodig is 
zich tegen eene del'gelijke interpretatie van het artikel te voorzien . Art, 1 van 
het Strafwetboek zegt, dat bi'; verandering in de wetgeving na het tijdstip, waal'op 
het feit begaan is, de VOOI' den vel'dachte gunstigste bepalingen wOI'den toegepast; 
maal' de Commissie is van oOl'deel dat wanneel' eene verbodsbepaling, die tijdelijk 
is gegeven, afloopt , naal'dool' geene vel'andel'ing in de wetgeving ontstaat en dus 
tegen eene toepasselijkheid van al't. 1, met het gevreesde absurde gevolg, volstl'ekt 
niet dOOl' eene bijzondere bepaling behoeft te wOI'den gewaakt, 

Het is hiel' wedel' gelijk met andere vragen. 
Indien men, de Regeering op haren weg volgende , al't, 1 van het nieuwe Stl'af

wetboek zoodanig intel'pl'eteert, dat het anoopen van eene tijdelijke verbodsbepaling 
gelijkstaat met eene vel'andel'ing in de wetgeving, dan zou het gevolg zijn, dat 
meR in andel'e gevallen, niet vallende ondel' het veeartsenijkundig Staatstoezicht, 
uit genoemd art. J een gl'ond zou kunnen afleiden om aan dat al,tikel de gevreesde 
onjuis te intel'pl'etatie te geven, 

Als bijv. in de jachtwet bepaald is, dat men VÓÓ1' 1 Septembel' zeker wild niet 
mag schieten, en dan 1 Septembel' in het land kwam, zou daal'dool' dan straffeloos 
worden wat vóór 1 Septembel' was gepleegd doch niet was bel'echt 7 

I Zie ûe ;\Jemol'ie van Toelichting op Brt. 1 van het Wetbuek van SLrafrecht [DI, I, bI. 120J, 
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Het tweede amendement beü'eft hetgeen dool' de Regeering wordt vool'gesteld 
namelijk om al't. 35, eerste lid, te lezen als volgt: "Belemmering of vel'hindering 
van de ten uitvoerlegging van deze wet of van Onze krachtens de artt. 15, 31 en 
34 te geveu voorschriften" enz, De Regeering meent, dat gehandhaafd moeten 
worden de woorden, die eene belemmering of vel'hindel'ing van de ten Ilitvoer
legging van deze speciale wet speciaal straffen, tel'wijl de Commissie van oOl'deel 
is, dat deze verbodsbepaling is opgenomen in de algemeene verbodsbepaling van 
al't, 18,~ van het nieuwe Wetboek van Strafl'echt, 

Bij dit al'tikel geldt hetzelfde beginsel als omtl'ent de bepaling van het ondel'
wijs; ook bij de redactie van dit artikel is tot toelichting gezegd dat men in een 
algemeen vool'schl'ift heeft willen samenvatten wat in verbodsbepalingen in ver
schillende wetten verspreid is, Daarbij is gezegd dat het algemeen voorschrift ook 
omvat het geval van art, 35 del' wet op het veeartsenijkundig Staatstoezicht, In 
zekel'en zin is dus de Regeel'ing hiel', gelijk bij de bepaling aangaande het onder
wijs, in reactie tegen hetgeen bij de behandeling v",n het Strafwetboek werd beslist, 
Heeft men toen eene dwaling begaan dan is el' geen reden daarvan niet tel'ug te 
komen, maal' dan moet de Regeel'ing het begaan diel' dwaling aantoonen. 

Voor de handhaving del' bedoelde bepaling geeft de Regeel'ing een gl'ond aan, 
dien de Commissie niet deelen kan en zelfs zeel' bedenkelijk acht. Zij beweel't dat 
de handhaving del' speciale strafbepaling noodig is, opdat de tenuitvoerlegging van 
deze wet ook zou kunnen plaats hebben dOOI' niet-ambtenaren, bijv, dool' wel'k
lieden met het begl'aven van vee belast. Ik meen dat hier in zooverre misverstand 
bij de Regeering heerscht, dat zij ten onl'echte van oOl'deel is, dat de handel ing 
gepleegd ter tenuitvoerlegging van eene wet dOOI' niet-ambtenal'en, niet zou wor
den beschel'md doOI' art, 184. Indien dit al'tikel aldus moest worden uitgelegd dat 
werklieden, in dienst gesteld voo I' matel'ieel wel'k tel' uitvoPl'ing van eene wet, el' 
niet dool' wel'den beschermd, zou zeel' zeker eene verandel'ing in het recht noodig 
zijn; doch dan zou art, 184 moeten worden uitgebreid tot genoemd geval. Stel dat 
een deurwa:u'der eene uitzetting ten uitvoer legt, en voor het uitzetten van meu
belen werklieden medebrengt. Wanneer men zich nu feitelijk vel'zet tegen hetgeen 
op last van dell deurwaal'der dool' werklieden geschiedt, dan zijn deze beschel'md 
dOOI' art. 184, Evenzeel' omvat dat artikel het geval dat wel'klieden belast zijn met 
het begraven van vee, enz" en tegen die handeling verzet wordt gepleegd. De 
manus ministra dOOI' een ambtenaal' in dienst genomen wordt naaI' het oOl'deel del' 
Commissie voldoende beschermd dool' art, 18!, Doch wanneel' de Regeering in hare 
zienswijze recht had, zou eene bedenkelijke leemte in het Wetboek van Stt'afl'echt 
ontstaan, Dan zou dOOI' hare voordracht wel zijn beschermd de wel'kman bij de 
toepassing del' wet op de veeartsenijkunde gel'equil'eel'd tot hulp, maal' niet de 
wel'kman die in andere gevallen evenzeer dool' ambtenaren tot adsistentie geroepen 
wordt. De Commissie geeft dit aan de Kamer in ernstige ovenveging. Ik meen zelfs 
aan de ovenveging der Regeering te mogen aanbevelen om het ovel' te nemen . El' 
kan mijns inziens ovel' deze zaak geen misverstand bestaan; het schijnt mij dui
delijk dat de handhaving van dit artikel doOI' de Regeering, zooals zij het heeft 
voorgesteld, alleen aan eene te bepel'kte opvatting van art. 184 te wijten is. 

De heel' HEEMSKERK, JIinis/er van BinnenZanascne Zaken: Welk belang de Com
missie stelt in het verdwijnen van art. 40, is mij niet gelukt te begl'ijpen. Ook 
niet na de zeer heldel'e rede vall den laatsten geachten spI'ekm" Het is altijd rechtens 
geweest, dat bij vel'andel'ing van de strafwet de zachtste bepaling werd toegepast, 
Indien op zekeren tijd iets verboden is, en het bij eene latel'e wet niet meel' vel'
boden wordt, dan zal daarvan pI'ofiteeren diegene, die het verbod overtreden heeft, 
maal' eerst te recht staat, nadat het verbod heeft opgehouden te gelden, Dit is 
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een oude algemeene regel van recht; ten overvloede staat het in al·t. 52 van de 
wet op den overgang. Hctzelfde beginsel is ook uitgemaakt in art. I van het nieuwe 
Wetboek van Stl-afl'echt, zoodat daaromtl'ent niet het minste verschil van gevoelen 
kan bestaan. 

Zooals de geachte sprekel' te recht zegt: hier betreft het de quaestie van eene 
verOl'dening tot uitvoel'ing van de onverandel'de wet, welke verol'dening opgehouden 
heeft te gelden; in dit geval wil men het tegendeel van het zoo even voorgestelde 
beginsel wenschen bestendigd te zien, omdat zij bestemd was om slechts voor 
korten tijd te wel'ken, diegenen dip. haar overtreden dit hebben geweten , en het 
dus onbillijk zoude wezen dat zij van die gunstige bepalingen der wet pl'ofiteerden. 

De Commissie is het eens, dat het beginsel moet behouden blijven , en wil niet
temin art, 40 zien verdwijnen , alweder op gl'ond van eene zinsnede in de Memorie 
van Toelichtmg van het Wetboek. 

Ik acht dit bedenkelijk, maal' daar ik in eene andere r..aak heb ondcl'vonden dat 
de Kamer onbepaalde waal'de aan die memorie hecht. zal ik het amendement ovel'
nemen in den geest, waarin de Commissie het VooI'stelt. Doch daarbij verzoek ik 
haar vl'iendelijk, af te zien van het tweede amendement. De strafbepalingen del' 
wet omtl'ent de veeziekten zitten goed in elkaar, In 1870 is die zaak goed geregeld; 
men heeft de verschillende genomen besluiten tot uitvoering del' wet naar om
standigheden meermalen vel'anderd, maar de overtreders kunnen niet dool' de 
mazen kruipen, 

Waarom nu uit dat al·t. 35, dat zoo frequent moet worden toegepast, een stukje 
genomen 7 In art. 18..1, van het Strafwetboek staat, dat verhindering of belemmel'ing 
van ambtenal'en gestt'aft wOI'dt, en in art . 35 is opzettelijk in het algemeen gezet, 
dat verhindel'ing of belemmel'ing bij de uitvoel'ing van de wet strafbaal' is. Indien 
nu de ambtenaren wel'klieden medebl'engen, die ondel' hunne directie iets doen 
en zij wOl'den vel'hinderd dat te doen, dan is dat vel'hindel'ing van de taak del' 
ambtenaren, mits deze er bij staan. 

Maar men gelieve na te gaan op welke andere gevallen hiel' te denken is in de 
artt. 15, 31 en 34 . Al't. S,J, regelt de maatl'egelen, die genomen moeten worden 
bij het heerschen of dl'eigen van veeziekten. Dan zijn de eigenaren verplicht een 
deel van die maatregelen zeI ven te nemen. Doen zij het niet, dan doen het ambte
naren. Art. 31 houdt de regelen in omtrent de wijze van begraven , verbranden of 
op andel'e wijze vernietigen en ontsmetten der stallen, het onschadelijk maken van 
mestvaalten. Dit geschiedt zeer dikwijls door de eigenaars zei ven. Wanneer nu de 
eigenaar of houdel' van het vee zelf medewerkt tot tenuitvoerlegging van de wet, 
en iemand, die mede belang in . de zaak heeft , of een kwaadwillige buul'man die 
er andel'S ovel' denkt en de wet wenscht te fl'audeeren, vel'hindel't dit of belem
mert hem, dan is art, 35 ook van toepa sing. Wanneer men alleen de ambtenal'en 
en de overheden met de zaak belast en niet de eigenaren, die bij de tenuitvoer
legging del' wet medewerken, ondel' eene bepaling bl'engt , kan dit aanleiding geven 
tot allet'gl'appigste defensiën, Twee bl'oedel's bijv. oefenen het beddjf van veehoudel' 
uit, Nu zegt de een: ik was juist bezig aan de wet gevolg te geven, maal' mijn 
bl'oel' is stel'ker dan ik en heeft mij daarin verhinderd. Dat geeft dan eene vrij
spraak. Ik acht het zeel' onvoorzichtig om in art. 35 eene verandering te bl'engen. 

lOet eerste amendement werd alzoo door de Regeering overgenomen.] 

De heer VAN HOUTEN, lid der Commiuie van Rapporteurs: De Commissie heeft 
aandachtig nagegaan of el' wellicht eene leemte in het stl-afrecht ten aanzien van 
het veeartsenijkundig Staatstoezicht zou ontstaan. De slotsom van hare overwegingen 
is de volgende: 

De Commissie gaat uit van het denkbeeld dat de tenuitvoel'legging in het alge-
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meen van wetten en de bescherming van de ambtenaren, die met de tenuitvoel'
legging van wetten belast zijn, als regel dOOl' de stl'afbepalingen van het Wetboek 
van Strafrecht moet verzekerd zijn I en dat el' dus een vermoeden is ten gunste 
van het vooI'Stel der Commissie. dat niet de ambtenaren nog eene speciale be
scherming zouden noodig hebben, waar het geldt de tenuitvoerlegging van wets
bepalingen ten aanzien van de veepest, 

Haal' motief om het amendement voor te stellen ligt ,"oOl'namelijk daal'in, dat 
zoo men tot de conclusie komt dat nevens het algemeen strafrecht. el' een speciaal 
strafrecht zou noodig zijn voor de handhaving en uitvoering van de wet op het 
veeartsenijkundig Staatstoezicht tegenover feitelijk vel'zet) er dan eene leemte zou 
zijn in het Wetboek van Strafrecht. 

Nu zegt de Minister van Binnenlandsche Zaken: gij moet dat hiel' speciaal doen 
bij dit onderwerp) omdat het hier niet alleen geldt de vel'zekering van handelingen 
van ambtenaren) maal' ook de opvolging van voorschl'iften, die bij de wet of daarop 
steunende vel'ordeningen aan de ingezetenen wordt opgelegd; met andere woorden : 
het geldt hier niet alleen de ambtenal'en en hunne bescherming bij de ten uitvoer
legging van wetten, maar ook de ingezetenen, die de wet willen opvolgen, hunne 
bescherming tegen feitelijke belemmering. 

Door het gebruiken van dit argument komt de zaak op eenigszins andel' terrein, 
De Commissie kan het standpunt, dat de Regeering inneemt, niet onbepaald deelen, 
Zij is van meening dat de ruime interpretatie , welke de Minister aan de door 
hem vool'gestelde wetsbepaling geeft, geen steun vindt in de redactie van de be
paling, die de Regeering zelve voorstelt, 

Immel'S stelt de Regeering voor te lezen: "belemmering of verhindering van de 
tenuitvoerlfgging van deze wet," 

Onder het begrip "tenuitvoerlegging van de wet", is ) geloof ik, nooit gebl'acht 
kunnen worden de elaad van iemand, die een wettelijk vool'schrift opvolgt Hij volgt 
de wet op; maar legt haar niet ten uitvoel'. De tenuitvoerlegging is eene daad van 
het openbaar gezag of van hen die door het openbaar gezag in dienst genomen 
wOI'den. De gehoorzame burger. die het vOOl'Schrift opvolgt, kan niet begrepen zijn 
onder degenen die de wet ten uitvoer leggen, De verhindel'ingen, welke den aan 
de wet · getrouwen burger in den weg kunnen gelegd wOI'den) zijn niet feiten ter 
verhindel'ing van tenuitvoerlegging del' wet. maal' feiten die de bijzondere personen 
als zoodanig t1'effen en onder andere strafbepalingen vallen, 

Het Wetboek van Strafrecht voorziet hiel'in, Als iemand door geweld of bedrei
ging wordt verhinderd iets te doen of te laten) is al't, 284 toepasselijk, 

Het voorbeeld door den Minister aangehaald, dat iemand wil voldoen aan de 
voorschriften der wet) en dool' zijn broeder die sterkel' is, daal'in wordt verhindel'd, 
valt ondel' art, 284, Natuurlijk sluit het begrip verhinderen in zich. dat el' W81'

kelijk ernstige belemmel'ing om aan zijn plicht te voldoen, in den weg wo,'dt 
gelegd, Een bloot pretext van vel'hindel'ing zondel' gebleken daden zal niet ter 
iemands verontschuldiging in aanmerking komen, 

Indien de Regeel'ing echter blijft volhal'den bij het begl'ip. dat onder tenuitvoer
legging wordt verstaan de daad van opvolging der wet) moet de Commissie erkennen 
dat de voorgestelde bepaling inderdaad iets verdel' gaat dan het Strafwetboek, 
Immers het gewone stl'afl'echt straft slechts de verhindering; niet de belemmel'ing 
van ambtelooze individu'm. 

Art . 284 is alleen gel'icht tegen hen die doOI' bedreiging met geweld of smaad 
iemand dwingen tot iets wat hij niet voornemens is te doen. of vel'hinderen iets 
te doen, terwijl bij de wet op het veeal'tsenijkundig toezicht belemmering reeds \'01-
doende is, . 

Volhardt de Regeering bij haar denkbeeld) dat ten uitvoerlegging is opvolging 
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en drtt het tel' bestl'ijding van de veepest noodig is niet rtlleen strafbepalingen te 
maken tegen verhindel'ing tot opvolging del' wet , waartegen het Strafwetboek 
wnal'bol'gt, maal' dat er ook moeten zijn bepalingen tegen belemmeri1lg , dan zal de 
Commissie ongaarne op dit tel'rein met den Ministel' van Binnenlandsche Zaken 
van meening blijven vE'rschillen, 

Het is inderdaad eene zeel' gewichtige zaak, het tegengaan van de besmettelijke 
veeziekte, en het is dezen Ministel' J die zich op dit stuk meel' vel'dienste heeft ver
wOl'ven dan eenig ander tijdgenoot, allel'minst ten kwade te duiden, dat hij ongaarne 
inbreuk zou zien gemaakt op het strafstelsel , dat hij noodig oordeelt om de veepest 
te beteugelen, 

Indien de Regeering derhalve meent te moeten blijven persisteeren bij haren wensch , 
is de Commissie bel'eid uit deferentie voor den Minister van Binnenlandsche Zaken, 
op dit stuk toe te geven en zich bij deze kleine onregelmatigheid in het wetsont
werp neder te leggen, 

Wij meenen ons dus geheel te moeten gp.dragen naar het oOl'deel del' Regeel'ing, 
De Commissie heeft, en die gronden heb ik thans hel'haald, haal' amendement 

niet lichtvaardig vool'gesteld, en inderdaad niets anders beoogd dan den samenhang 
van het st.'afrecht te bewaren, en zij is overtuigd, dat el' geen ernstige leemte, 
misschien in het geheel geen leemte, ontstaat in het strafl'echt, wanneer haal' 
amendement doOI' de Regeering wOl'dt ovel'genomen J maal' wanneer men haal' amen
dement niet aanneemt, is el' alleen eene onregelmatigheid in de techniek van het 
strafrecht; het kan de maatschappij niet schaden, 

De heel' HEEMSKERK, lIfini8ler van Binnenlandsche Zaken: Ik dank de Commissie 
voor de gedeeltelijke tegemoetkoming welke in de woorden van den geachten rap
porteul' gelegen is, Ik erken dat, als men zeel' scherp op de uitdrukking let, men 
zeggen kan, dat de tenuitvoerlegging van eene wet het wel'k van de ambtenaren is, 
en daarom zal ik in bedenking geven, dat in plaats van: ~tenuitvoerleggillg van deze 
wet" gelezen worde: "hetgeen geschiedt tot ,titvoering van deze wet", en verder als in 
het artikel. 

[1)001' de Regeering werd het voorgestelde in dien zin gewijzigd dat de aanhef van art, 
35, eerste lid, gelezen wordt: »Belemmering of verhindering van hetgeen geschiedt tot 
nitvoering van deze" enz,] 

De heer VAN HOUTEN, lid der Commiuie van Rapporteur8: Zooals dool' de Regee
I'ing thans het al'tikel is gewijzigd, dan is el' natUlll'lijk iets meel' grond om de 
bepaling nevens het Wetboek van Stl'afrecht te behouden, Het kan nu de vraag 
worden J of de bepaling nu niet al te ruim is, Maal', zooals ik reeds zeide, uit 
defel'entie voor den Minister trekt de Commissie het amendement in, 

[Het tweede amendement del' C, v, R. werd dus door haal' ingetrokken,] 

270. art, 30 J aanhef en nOB. 2 en 3 J en art. 31 J aanhef en 
no. 2 van de wet van 4 December 1872 (Staatsblad 110, 134) J 

tot "voorziening tegen besmettelijke ziekten", aangevuld. en 
gewijzigd. bij de wetten van 3 December 1874 (Staatsblad n", 
I ) en 28 Maart I 77 (Staatsblad n", 36); 

in art. I 9 van eerstgellleld.e wet wordt achter het woord. 
"gevangenissen" ingevoegd: "van Rijksopvoedingsgestichten, 
van Rijkswerkinrigtingen"; 

V 13 
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in den aanhef van de artt. 30 en 31 van eerstgemelde 
wet wordt het woord "en" vervangell door "of" en ver
vallen de woorden "te zamen of afzonderlijk"; 

Advies van den Raad van State. 

Moet in art. 19 der wet van 1872 (Staatsblad na. 134), tot voor
ziening tegen besmettelijke ziekten, ook niet van de Ri;"kswerkinrichtin
gen worden gewag gemaakt? 

In :O.R.O. 280 , late lid werd deze wet genoemd, zonder opgave van 
artikelen. 

2de , tevens laatste, lid = 2de lid van na. 27 der wet. 

Antwoord der Regeering. c. 

280
• Art. 31, na. 1, en art. 32 van de wet, betreffende besmettelijke 

ziekten, worden vervangen door art. 184 Wetboek van Strafrecht, ter
wijl art. 33 verzachtende omstandigheden betreft. 

N.v.W.o. 28°. de artt. 10, 30, 31, aanhef en nOS. 2 en 3 van de 
wet van 4 December 1872 (Staatsblad na. 134), tot :0 voorziening tegen 
besmettelijke ziekten", aangevuld en gewijzigd bij de wetten van 3 De
cember 1874- (Staatsblad na. 188) en 28 Maart 1877 (Staadsblad nO. 36); 

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

in den aanhef van art. 30 van eerstgemelde wet, wordt het woord 
,. en" vervangen dool' • of" en vervallen de woorden :0 te zamen of 
afzonderlijk" ; 

Verslag van de Tweede Kamer. d. 

280 • Art. 10 der wet van 4 December 1872 (Staatsblad na. 134), tot 
voorziening tegen besmettelijke ziekten, behoeft hiel' niet genoemd te 
worden, daar het, als geene enkele strafbepaling behelzende, vanzelf 
van kracht blijft. 

Van art. 30 dier wet behoort de alinea nO. 1 niet gehandhaafd te 
worden, daar in die gevallen voorzien is door art. 184. 

Evenzoo is dit het geval met de alinea 3° van art. 31. Het weg
nemen, verplaatsen, onleesbaar of onzichtbaar maken van het kenmerk 
van het aanwezig zijn van besmettelijke ziekte (art. 20) valt onder art. 184 
van het Wetboek van Strafrecht, omdat deze verrichtingen de handeling 
van den ambtenaar (in dit geval den burgemeester) ter uitvoering van 
eenig wettelijk voorschritt (art. 20) \ Antwoord der Regeering d. 
ondernomen verijdelen. 

In de derde alinea moet art. 31 
ingevoegd worden en deze dus luiden: 
,.in den aanhef van artt. 30 en 31 
van eerstgemelde wet" enz. 

280 • (nu 27 0 .) Art. 10 is ge
royeerd en de derde alinea is ver
beterd. De overige opmerkingen 
schijnen minder juist. 
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G.O. 27°. de artt. 30, 31 aanhef en noS. 2 en 3 van de wet enz. 
[verder geheel] = nO. 27 der wet. 

Verslag van de Tweede Kamer. e. 

27°. De Commissie blijft van gevoelen dat van art. 30 alleen moet gehand
haafd worden: art. 30 aanhef en nO. 2 en 3 , en van art. 31: aanhef en nO. 2. 

[Oe Minister behield zich omtrent dit punt een nader overleg met zijne ambtgenoolen voor.J 

N.v.W.e. Sub 27° de aanhef te lezen als volgt: 
art. 30, aanhef en nOS. 2 en 3, en art. 31, aanhef en nO. 2 van 

de wet enz. 

28°. art. 12, 2de en 3de lid van de wet van 8 Juli 1874 
(Staat8blad no. 98), tot "regeling van de uitoefening der vee
artsenijkunst" , gewijzigd door de wet van 4 April 1875 
(Staat86lad n°. 37); 

in het voormeld tweede lid vervallen de woorden "en 
weigering door de veeartsen om den di tricts-veearts in 
hunne woning toe te laten"; 

in voormeld derde lid worden de woorden "en daaren
boven" vervangen dool' "of"; 

In O.R.O. 29". werd deze wet genoemd, zonder opgave van artikelen. 

Antwoord der Regeering. c. 

29°. Art. 12, 18te lid, van de wet tot regeling van de uitoefening 
der veeartsenijkunst en de uit het 2de lid weg te nemen woorden worden 
overbodig door art. 184 Wetboek van Strafrecht, terwijl art. 13 ver
zachtende omstandigheden betreft. 

N.v.W.o. 29°. en G.O. 28° = nO. 28 der wet. 

29°. art. 4 van de wet van 19 September I 74 (Staat8blad n0. 
130), houdende "maatregelen tot het tegengaan van overmatigen 
arbeid en verwaarloozing van kinderen"; 

in het eerste lid van voormeld artikel wordt het woord 
"en" vervangen door "of' en vervallen de woorden "te 
zarnen of afzonderlijk"; 

[Deze bepaling is vervallen. daar de aangehaalde wet van 1874 is vervangen door de 
wet van 5 Mei 1889, Stb. nO, 48.J 

30°. de artt. 53, 54, tweede lid, van de wet van 9 April 
1875 (Staat8blad no , 67), tot "regeling van de dienst en het 
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gebruik der spoorwegen", art. 56, aanhef en 2dc lid, nJet 
uitzondering der strafbaarstelling 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" 
vervangen door "twee honderd" en vervallen de woorden 
"te zamen of afzonderlijk"; 

in art. 71 wordt het woord 11 misdrijven" vervangen door 
"strafbare feiten"; 

O.R.O. 31°. de wet van 9 April 1875 (Staatsblad no. 67), tot :.re
geling van de dienst en het gebruik der spoorwegen", gewijzigd en 
aangevuld door de wetten van 9 Augustus 1878 (Staatsblad nO. 124), 
31 December 1880 (Staatsblad nno 258) en 10 Mei 1882 (Staatsblad nO. 
66) 1 ; 

in art. 71 van eerstgemelde wet wordt het woord "misdrijven" 
vervangen door :t straf bare feiten". 

Antwoord der Regeering. c. 

310. Op de spoorwegen hebben betrekking de strafbepalingen van de 
wet van 9 April 1875 (Staatsblad nO. 67), artt. 53-65 j 

art. 16 van het Koninklijk besluit van 23 Maart 1876 (Staatsblad 
nO. 55). 

art. 3 der wet van 9 Augustus 1878 (Staatsblad nO. 124). 
Bij de wetten van 31 December 1880 (Staatsblad nO. 258) en 10 Mei 

1882 (Staatsblad nO. 66), zijn artt. 70 en 33 der wet van 1875 ge
wijzigd. Zij houden echter geen strafrechtelijke bepalingen in. 

Gehandhaafd worden, als betreffende feiten, waartegen het Wetboek 
niet voorziet: 

a. Art. 53 (feiten door bestuurders van spoorwegdiensten gepleegd): 
1ste lid, niet naleven van, of in strijd handelen of doen handelen met 

de voorwaarden der concessie j 

2de lid, niet naleven van enz. van de bepalingen dezer wet voor zoo
ver da.aromtrent niet in het bijzonder is voorzien j 

3de lid, opening van den dienst vóór de goedkeuring van het dienst
reglement. Opening of hervatting van den dienst vóór de machtiging 
van art. 7, lste lid j 

4de lid, voortzetting van den dienst na bevel tot staking j en 
hervatting van den dienst zondel' de toestemmzng van art. 20. 
Hoewel het eerstgemelde feit zou kunnen geacht worden te vallen 

onder art. 184 van het Wetboek, is dit toch betwistbaar en moet het 
ook strafbaar blijven met de hoogere straffen van de speciale wet; 

5de lid, in gebruik nemen van nieuwe of herst<llde locomotieven enz. 
vóór de machtiging; 

1 [en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 9 Juli 1900, 816. uO. 118.J 
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6de lid, niet voldoen aan de beslissing of den last van den Minister of 
Raad van Toezicht tot vooI'ziening aan de wel·ken (ofschoon wellicht vallende 
onder art. 184 om de hoogere straffen der speciale wet te handhaven); 

7 de lid, niet naleving van of in strijd handelen met: het reglement 
betreffende gemeenschappelijk gebruik van den spoorweg (art. 5); 

de regeling betreffende gemeenschappelijk gebruik van stations (art. 5) ; 
de regeling betreffende doorgaand vervoer van reizigers en goederen 

(art. 32); 
een krachtens art. 27 uitgevaardigden algemeenen maatregel van bestuur; 
(voor de strafbepalingen tegen ovt'rtreding van den maatregel van be

stuur geldt ook de handhaving bij art. 21 van het ontwerp [19J). 

b. art. 54. 
Iste lid stelt strafbaar elk bestuurder tenzij hij bewijze het zi(jne te 

hebben gedaan om de wet te doen naleven. 
Deze bepaling wordt gehandhaafd in het algemeen belang, omdat art. 

51 van het wetboek niet voldoende is door vrij te stellen elk bestuurder 
van wien blijkt dat de overtreding buiten zijn toedoen i,~ gepleegd. 

2de lid, beperking van hot maximum del' straf, gesteld in art. 53, 
6de lid. 

Behoort bij de aangehaalde, gehandhaafde bepaling. 

c. w·t. 56 (feiten dool' beambten en bedienden van den spoorweg gepleegd). 
2de ' lid wordt gehandhaafd voor zoo veel betreft overtreding van: 
het reglement op het gemeenschappelijk gebruik van spoorwegen en 

stations (art. 5); 
de regeling van doorgaand vervoer (art. 32); 
en den maatregel van bestuur (art. 27); 
3de lid, overtreding van de voorschriften dflzer wet, voor zoo verre niet 

bijzonder is voorzien; 
4cle lid, niet strafbaarverklaring van beambten en bedienden zoo 't 

feit dool' bestuurders is gelast, wordt gehandhaafd op denzelfden grond 
als art. 26 der wet op de stoomtoestellen (zie boven [bij nO. 25J). 

d. art. 58, betreffende: 
bouwen en planten, uitgraving en plaatsen van licht ontvlambare 

stoffen binnen den verboden afstand (artt. 36, 37, 38) en overtreding 
van de voorwaarden van ontheffing dier bepalingen. 

e. art. 63, betreffende: 
neerleggen van een voorwerp op den spoorweg, dat het verkeer be

lemmeren kan, loopen 'of rijden, drijven of laten loopen van vee enz. 
langs of op den spoorweg, verzuim van sluiting der hekken van uit
en overwegen (artL. 42, 43, 44, 35). 

Omtrent het eerste feit wordt opgemerkt dat artt. 162, 163 en 427 
no. 6 van het Wetboek straffen het versperren of belemmeren van land
of waterwegen (waaronder de spoorwegen begrepen zijn, zie Memorie 
van Toelichting ontwerp Strafwetboek op art. 177/178 [O.R.O. zie Dl. II 
bI. 144J en art. 63 straft het neerleggen van een voorwerp dat het verkeer 
belemmeren kan. De speciale wet gaat dus verder. 
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Niet gehandhaafd worden: 

A. artt. 55 en 57. 
Het 18te en 2de lid betreffen: ontzegging van de bevoegdheid tot het 

bekleeden van eenige betrekking bij een spoorweg door een bestuurder, 
beam bte of bediende, die gevaar voor een trein doet ontstaan. 

Hierin voorzien artt. 29 en 21 (zie ook art.. 176) van het Wetboek 
(Vergelijk Memorie van Toelichting op art. 177/178 ontwerp Wetboek.) 

Het derde lid straft het aanvaarden of blijven waarnemen del' betrek
king in weerwil van de ontzegging. 

Hierin voorzien de artt. 195 en 196 van het Wetboek. 

B. Art. 56, late lid, hetwelk straft de beambten en bedienden van 
den spoorweg wegens: 

weigering aan de leden van den Raad van Toezicht en de hem onder
geschikte ambtenaren om hen kosteloos te vervoeren en hun vrijen toe
gang te geven tot de werken (art. 11); 

weigering aan de leden van den Raad om inlichtingen en opgaven te 
geven of te doen (art. 12); 

beletten van den toegang tot de werken aan Rijksbeambten en open
bare besturen volgens art. 71, 2tle lid I del' wet. 

In al deze feiten voorziet art. 184 van het Wetboek; ook valt daar
onder weigering van kosteloos vervoer, omdat dit hier is opzettelijk be
letten, belemmeren of verijdelen van eenige handeling, door een dier 
ambtenaren ondernomen ter uitvoering der wet. 

Art. 184, 2de lid, sluit mede in het beletten van den toegang aan 
de ambtenaren en bestuursleden in art. 71, 2de lid, bedoeld. 

e. Art. 56, 2de lid, het niet voldoen aan het bevel of verbod van 
art. 22, dat is: niet verwijdering van onvoldoende rijtuigen, enz. uit 
een trein, en het laten vertrekken van een trein zoo gevaar te duchten is. 

Dit feit valt mede onder art. 184 van het Wetboek. 
D. Art. 59, opzettelijke beschadiging of vernieling. 
Hierin voorzien artt. 350-354 Strafwetboek. 
E. Art. 60. Veroorzaken van gevaar voor een trein (opzet). 
In de bepalingen van dit artikel voorzien art. 164,287 vlg., 307-309 

Strafwetboek. 
F. Art. 61. Veroorzaken van gevaar voor een trein (schuld). De artt. 

165 en 307-309 Strafwetboek voorzien. 
G. Art. 62. Aantasting van en gewelddadige en feitelijke wederstand 

tegen bestuurders, beambten en bedienden van den spoorweg. 
De artt. 179-183 Strafwetboek voorzien hierin (Vergelijk Memorie van 

Toelichting op art. 193-198 ontwerp Strafwetboek [Dl. II bI. 168 vlg.]). 

H. Art. 64. Overtreding van den algemeenen maatregel van bestuur 
van art. 27, berechting der overtreding en daadwerkelijke handhaving 
der bepaling, wordt gehandhaafd door art. 21 van het wetsontwerp [19]. 

1. Art. 65. Toepassing van verzachtende omstandigheden, vervalt. 
K. Art. 16 van den alg. maatr. van bestuur ter uitvoering van art. 70 der 

wet (Kon. bes1. 23 Maart 1876, Stbl. nO. 55) verklaart strafbaar verzuim van 
onderhoud der toegangswegen luidens art. 1 der wet van 6 Maart 1818 (Stbl. 
nO. 12). 
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Dit feit zal, hoewel volgens art. 24 van het ontwerp [22J art. 1 der wet 
van 1818 nog tot 1 Januari 1887 (thans 1888) van kracht zal blijven, 
voortaan strafbaar zijn volgens art. 22 van het ontwerp [20]. 

L. Art. 3 der wet van 9 Augustus 1878 (Staatsblad nO. 124.) straft 
overtreding van den algemeenen maatregel van besLuur van al't. 1 dier 
wet betreffende de ontheffing van bepalingen der spoorweg wet van 1875. 

In de handhaving van die bepalingen voorziet art. 21 van het wets
ontwerp [19]. 

N.v.W.c. 31°. de artikelen 53 en 54 van de wet enz. [verder geheel] 
= no' 30 der wet. 

Verslag van de Tweede Kamer. d. 

31°. Bet komt aan de Commissie 
niet gewenscht voor, de in art. 63 
van de wet tot regeling van den 
dienst en het gebruik der spoor
wegen van 9 April 1875 (Staatsblad 
nO. 67) gestelde boete thans te ver-

Antwoord der Regeering. d. 

31°. (nu 30°.) Ook hier zij her
innerd dat de cumulatie van geld
boete en gevangenisstraf is vervallen. 

hoogen. Dergelijke veranderingen behooren 
de wetten gebracht te worden. 

bij deze gelegenheid niet in 

G.O. 30°. = N.v.W.c. 31°. 

Verslag van de Tweede Kamer. e. 

Artikel 10 bevat in nOS .... 30 (spoorwegwet art. 54, in fine) .... 
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 beginselen tusschen de vier 
eerstgenoemde bepalingen en art. 51 voormeld. 

[De Minister behield zich omtrent dit punt een nader overleg met zijne amblgenooten voor.] 

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

Amendement van de Commissie van Rapporleu1's 

om 300 ., de eerste alinea, te lezen: 

de artt. 53, 54, tweede lid, van de wet enz. 

De heel' BEELAERTS VAN BLOKLAND , lid der Commis.,ie van Rapporteurs: Het 
amendement strekt om uit art. 54 del' spoorwegwet weg te laten het eel'ste lid: 
"Elke bestuUI'der eener spoOl'wegdienst is voor de overtredingen in het voorgaande 
al'tikel omschreven, strafbaar, tenzij " - en daal' komt het op aan - "hij bewijze 
het zijne te hebben gedaan om de wet te doen naleven." 

Dit onderwerp is voorzien bij art, 51 van het Wetboek van Strafrecht. 
Bij al't. 51 is wederom eene algemeene bepaling tot stand gebracht met het uit

drukkelijk doel om daarin op te nemen de bijzondel'e bepalingen die in afzondel'lijke 
wetten omtrent dit onderwel'p voorkwamen. Desniettemin waren in het ontwerp 
van deze invoel'ingswet ondel'scheidene bepalingen behouden gebleven, die naar het 
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oogmerk mn den strafwtltgever bij het in werking tl'eden van art, 51 van het Wet _ 
bock van Stmfl'echt zouden vel'vallen. 

De Commissie van RapporteUl's heeft de aandacht van de Regeering daal'op geves
tigd [Verslag. e., zie bI. 163 hiel'vol'en], en daal'bij verwezen naai' de nog gehandhaafde 
bepalingen uit de al'menwet, de spoorwegwet ,de coöpel'atiewet, de wet 'lp de openbare 
middelen van vel'voer en die tot I'egeling van het toezicht op de krankzinnigen. 

Ten gevolge van die opmerking, zijn bij de Nota van Wijziging [N.v.W.e.] de 
bepalingen vervallp.n die ten aanzien van dit onderwerp vOOl'kwamen in dl'ie wetten, 
de armenwet [na, 12] de coöpel-atiewet [no, 37J en de k1-ankzinnigenwet [no. 46], 
ressorteerende onder de Departementen van Binnenlandsche Zaken en Justitie, Daaren
tegen zijn tot dusvel' dOOI' de Regeering gehandhaafd de volkomen gelijksool'tige 
bepalingen voorkomende in twee wetten ressorteerende onder het Departement van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid, namelijk in de wetten op de spoorwegen [no. 
30] en op de andel'e openbare middelen van vel'voer [no, 41], 

Het komt del' Commissie voor , dat volkomen gelijke zaken ook gelijk moeten worden 
behandeld; vandaal' haar amendement om ten aanzien van de wet op de spoorweg
diensten hetzelfde stelsel aan te nemen als ten aanzien van de andere wetten dool' 
de Regeering reeds geschied is. Dit is van te mcel' belang omdat bij het vaststellen 
van art. 51 van het Wetboek van Strafrecht opzettelijk is afgeweken van de redactie 
die in de bijzondere wetten tot dien tijd gevolgd was. Immel'S , volgens het Wet
boek van Strafl'echt is stralfeloosheid vel'zekel'd aan iederen bestuurder of .:ommis
saris van wien blijkt dat de overtreding buiten zijn toedoen is gepleegd, tel'wijl 
volgens de bijzondel'e wetten (met uitzondering van die op de krankzinnigen, vast
gesteld na het stmfwetboek) straffeloos alleen was hij, die bewees het zijne gedaan 
te hebben om de ovp.rtreding niet te doen plegen. Ten aanzien van den bewijslast 
is el' geen verschil; alle bestuurdel's zijn stmfbaal', ook naar het nieuwe Wetboek 
van Strafrecht, tenzU door een hunner zijne stralfeloosheid wordt bewezen, maar 
wel is el' vel'Schil in het object van het bewijs. En naar het oordeel del' Commissie 
volkomen te recht, El' is verschil hierin, dat \olgens het Wetboek van Stl-afrecht 
de bestuurdel' die niet tegenwoordig is geweest, dOOI' ziekte of andel'e omstandig
heden, in de vel'gadering waarin een del'gelijk besluit is vastgesteld, de man die 
wellicht geheel en al onkundig is van het feit, dat dool' zijne medebestuurders een 
onwettige maatregel is genomen, heeft te bewijzen dat hij buiten zijne schuld aan 
de ovel'treding geen deel had. 

Verder mag de strafwetgevel' ook niet gaan. Volgens de spoorwegwet echter en 
de andere genoemde wetten moest el' VOOI' de straffeloosheid worden bewezen dat 
de bestuurdel' het zijne gedaan had om het feit niet te doen plegen . Daal'uit volgt 
dat, wanneer hij volkomen onkundig was van den maatregel, hij toch strafbaal' bleef op 
grond dat hij niets had verricht en dus ook "het zijne" niet had kunnen verl'ichten. 

Dat moet ophouden en in de vCl'schillende wetten behoort hiCl'voor eenzelfde regel 
te gelden. Wanneer deze bepaling in de spoorweg wet bleef bestaan, zou men niet 
een ander stelsel behouden, maal' een overblijfsel van een vroeger stelsel, dat op 
goede gronden elders is afgekeurd. 

De Commissie meent daarom met vertl'ollwen haal' amendement aan Uwe Vel'
gadering te mogen aanbevelen, ten einde daardoor te vel'krijgen dat dezelfde zaken 
gelijkelijk worden behandeld en dat de laatste spol'en van eene onbillijke stl-afbe
pali ng vervallen. 

De heel' VAN DEN BERGH, jfinister van Tf/ aterstaat, Handel e't Nijverheid: De 
Regem'ing zal niet het al'gument tegenspreken dool' de Commissie gebruikt , namelijk 
dat het wenschelijk is, dat de vel'Schillende wetten, wat de beginselen betreft, 
met elkander verband houden. 
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Het is op grond daal'van dat zij zich niet langer tegen wijziging van haar VOOI·· 

stel zal verzetten en het amendement van de Commissie ovel"lleemt. 
[ n et amenuement werd uns door de Regeeriu!, overgenomen.J 

Eindverslag der Eerste Kamer. 

30°. In dit artikel wordt de bedreigde geldboete verhoogd. Men vroeg, 
welke is hiervan de reden, ligt die alleen in het vervallen van de cumu
latie van gevangenisstraf en geldboete? 

Beraadslagingen in de Eerste Kamer. 
(13 April 1886.) 

De heel' DU TOUR VAN BELLlNCHA VE, Mini8ter van JU8titie: Ja, Mijnheer de 
Voorzitter. 

31". art. 22, ruet uitzondering van het voorlaatste lid, en art. 29, 
voor zooveel betreft de toepas elijkverklaring van art. 22, van 
de wet 1 van 2 Juni 1 75 (Staat8blad nu. 95), tot "regeling van 
het toezigt bij het oprigten van inrigtingen , welke gevaar, schade 
of hinder kunnen veroorzaken"; 

in art. 22, laat te lid, wordt het woord "wanbedrijven" 
vervangen door: "strafbare feiten"; 

in het eerste lid van voormeld art. 22 vervallen sub a 
en b de woorden "te zalllen 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"; 

In O.R.O. 32°. 1ste lid werd deze wet genoemd, zonder opgave van 
artikelen. 

2de , tevens laatste, lid = 2de lid van no. 31 der wet. 

Antwoord der Regeering. c. 

32°. De fabrrekswet bevat strafbepalingen in artt. 22, 23 en 29. 
Te handhaven zijn: 
A. A1't. 23, lste lid, a en b. 
Lit. a betreft: het in werking brengen of houden eener inrichting 

(art. 2) zonder vergunning; 
het in strijd handelen met het verbod (art. 4 nO. 2) van den ge

meenteraad om elders dan ter aangewezen plaatse bedrij ven (art. 2) 
uit te oefenen; 

het voortgaan met de werkzaamheden na 's Koning bevel tot schorsing 
(art. 20, 3de lid), of na verbod van 't gemeentebestuur zoo de inrich
ting werkt zonder vergunning (art. 21); 

Lit. b betreft het in strijd handelen met de gestelde voorwaarden. 

I [Het aangehaalde arlikel 22 is aongevuld bij de wet vao 24 Juni 1901, 8tb. UO. 161.J 
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Tegen al deze feiten heeft het Strafwetboek niet voorzien. 
E. Art. 22, 3de lid, inbeslagneming en vernietiging of onbruikbaar

making van gevaarlijke of schadelijke stoffen, zoo strafbare feiten zijn 
gepleegd. 

Dit moet van kracht blij ven. Zie ad art. 34 der wet op de maten 
en gewichten hierboven [bij no. 22, hiervoor blz. 182]. 

C. Ar·t. 29 in fine, waarbij ten aanzien van overtredingun der wet 
van toepassing verklaard worden de artt. 22 en 23. 

Deze handhaving kan echter alleen tot de toepasselijkverklaring van 
art. 22 worden uitgestrekt, zie hierna. 

Niet gehandhaafd worden: 

a. Ar·t. 22, voorlaatste lid, weigering van toegang tot de inrichting 
van daartoe bevoegden, waartegen art. 184 van het Strafwetboek voorziet. 

b. Art. 23, lste lid, schending van geheimhouding, bij art. 19, 4de 
lid, opgelegd. Zie art. 272 Strafwetboek. 

c. Art. 23, 2de lid, toepassing van verzachtende omstandigheden. 
d. A7't. 29, voor zooveel de toepasselijkverklaring betreft van art. 23. 

Zie hierboven sub b en c. 

N.v.W.c. 320. lste en 2de lid = lste en 2de lid van no. 31 der wet. 
3de lid: in het eerste lid van voormeld art.ikel 22 vervallen sub a 

en b de woorden ~te zamen of afzonderlijk" en wordt het woord ~en" 
vervangen door »of'. 

Verslag van de Tweede Kamer. d. \ 

320. In de derde alinea moet achter 
het woord ,. en" gevoegd worden, 
waar dit de tweede maal voorkomt. I 

Antwoord der Regeering. d . 

In het gewijzigd wetsontwerp is 
aan deze opmerking gevolg gegeven. 

G.O. 310. nO. 31 der wet. 

32°. art. 6, met uitzondering van het 5de lid, art. 7, 2de 
lid van de wet van 5 Juni 1875 (Staat8blad no. 110), tot 
"vaststelling van bepalingen bij het voorkomen van hondsdolheid" 
en art. 8 dezer wet doch alleen voor zoover het de strafbaarstelling 
betreft van het verzuim 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 :lamen of afzonderlijk". 

In O.R.O. 330. werd deze wet genoemd, zonder opgave van artikelen. 

Antwoord der Regeering, c. 

330 . .Ar't. 7, lste lid, van de wet van 5 Juni 1875 (Staatsblad nO. 11 0) , 
wordt vervangen door art. 254 Wetboek van Strafrecht. 

Art. 8 dier wet vervalt door art. 184 Wetboek van Strafrecht, te1'
wgl art. 9 verzachtende omstandigheden betreft. 
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N.v.W.c. 330. art. 6 en art. 7, 2de lid, van de wet van 5 Juni 1875 
(Staatsblad nO. 11 0) tot »vaststelling van bepalingen bij het voorkomen 
van hondsdolheid"; 

het 5c1e lid van art. 6 vervalt. 

Verslag van de Tweede Kamer. d. 

330. Het is beter den aanhef te lezen, evenals reeds elders geschied 
is: ,. art. 6 met uitzondedng van het 5de lid en art. 7 enz." 

Art. 8 dezer wet tot vaststelling van bepalingen bij het voorkomen 
van hondsdolheid van 5 Juni 1875 (Staatsblad 110. 110), moet behouden 
blijven, voor zoo ver het de straf baarstelling betreft van het verzuim der ken-

nisgeving bedoeld bij art. 1. In dit art. I Antwoord der Regeering. d. 
8 wordt nog het woord ,. en" waar 
het de del'de maal vom'komt, ver
vangen door ,. of" en vervallen de 
woorden: ,. te zamen of afzonderlijk". 

De gewenschte veranderingen zijn 
in het gewijzigd wetsontwerp ge
bracht. 

G.O. 32°. = nO. 32 der wet. 

33°. art. 2 van de wet van 5 Juni 1875 (Staatsblad no. 113) 
betrekkelijk "het nemen van maatregelen tegen overbrenging 
van dOIl Colorado-kever"; 

in de lste alinea van voormeld arti keI vervallen de 
woorden "te zamen of afzonderlijk" en wordt het woord 
"en" vervangen door "of"; 

In O.R.O. 34°. werd deze wet genoemd, zonder opgave van eenig artikel. 

Antwoord der Regeering. c. 

34°. Van deze wet is art. 2 te handhaven. In het Iste lid wordt ge
straft overtreding van besluiten, krachtens deze wet uit te vaardigen, 
waarin art. 21 van het ontwerp 1I9] voorziet, voor zooveel het een alge
!Deenen maatregel van bestuur betreft, alsmede het afgeven van valsche 
verklaringen van oorsprong of herkomst van uit den vreemde aangevoerde 
aardappelen of andere voorwerpen in art. 1 der wet bedoeld. 

Hoewel dat afgeven van valsche verklaringen kan vallen onder art. 
225 2de lid Strafwetboek, wordt daar alleen opzet gestràft. 

Het 2de lid, betreffende inbeslagneming en verbeurdverklaring en 
yernietiging, is mede te handhaven, conform ad art. 34 der wet op 
de maten en gewichten [zie bij nO. 22, hiervoor blz. 182]. 

Art. 3 del' wet wordt gehandhaafd door art. 15 [13] van het ontwerp. 

N.v.W.o. 340. = no. 33 der wet. 

Verslag van de Tweede Kamer. d. 

340. De Commissie stelt voor, 
deze bepaling tot handhaving van 

Antwoord der Regeering. d. 

340. (nu 330.) Om reden in de 
Beantwoording van het V oorloopig 
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artikel 2 der wet betrekkelijk het 
nemen van maatregelen tegen over
brenging van den Coloradokever van 
5 Juni 1875 (Staatsblad nO. 113) 
weg te laten. Het afgeven van 
valsche verklaringen van oorsprong 
of herkomst van aardappelen enz. 
zal dan vallen onder art. 225 van 
het Strafwetboek. 

Verslag [Antwoord. c.] medegedeeld 
in verband mer het hierboven bij no. 
25 (nu 24) [24] opgemerkte, moet 
art. 2 der wet tegen overbrenging 
van den Coloradokever gehandhaafd 
blijven. 

G.O. 330. = nO. 33 der wet. 

34°. de artt. 65 en 102, eerste lid, van de wet van 28 
April 1875 (Staatsblad no. J 02), tot "regeling van het hooger 
onderw~js", gewijzigd bij de wetten van 7 Mei 1878 (Staatsblad 
no. 33), van 28 Juni I 8 1 (Staatsblad n". 1(7), van 15 Juni 
1883 (Staat8blad n". 75) en van 23 Juli 1885 (Staat8bladno. 141); 

O.R.O. 350. de wet van 28 April 1876 (Staatsblad no. 102), tot 
,. regeling van het hooger onderwijs", gewijzigd bij de wetten van 7 Mei 
1878 (Staatsblad no. 33) en van 28 Juni 1881 (Staatsblad no. 107); 

Antwoord der Regeering. c . 

350. Art. 3 van de wet op het hooger onderwijs wordt behouden 
om dezelfde reden als art. 6 van de wet op het middelbaar onderwijs 
[zie art. 17]. 

Art. 30 van eerstgemelde wet wordt vervangen door art. 184 Wet
boek van Strafrecht. 

N.v.W.c. 35°. de artikelen 3, 65 en 102 van de wet van 28 April 
1876 (Staatsblad nO. 102), tot »regeling van het hooger onderwijs" ge
wijzigd bij de wetten van 7 Mei 1878 (Staatsblad nO. 33) en van 28 
Juni 1881 (Staatsblad nO. 107) en van 15 Juni 1883 (Staatsblad no. 75). 

Verslag van de Tweede Kamer. d. 

350. Artikel 3 der wet op het hooger onderwijs van 28 Apil 1876 
(Staatsblad no. 102) moet niet gehandhaafd worden I om dezelfde reden 
als door de Commissie is aangevoerd I 
tegen het behoud van art. 6 der 
wet op het middelbaar onderwijs 
[zie bij art. 17]. 

Antwoord der Regeering. d. 

Men zie hierboven het antwoord der 
Regeering sub 180. [zie bij art. 17]. 

G.O. 340. lste lid = N.v.W.o. 350. 
2de lid: in het tweede lid van voormeld art. 3 vervalt de verwijzing 

naar het derde lid van het daar aaugehaald artikel. 
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Verslag van de Tweede Kamer. e. 

340. Omtrent de hier voorgestelde handhavillg van art. 3 geldt het
zelfde wat de Commissie hierboven omtrent sub 170. heeft aangevoerd 
[zie bij art. 17]. 

[Omtrent <lit punt behield de Minister zich een nader overleg met zijne ambtgenooten voor.] 

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

Amendement van de Commissie van Rappm·teurs 

om nO. 34 te lezen = in de wet. 

De heer HEEMSKERK, Minister van BinnenlandscM Zaken: Na de beslissing dool' 
de Karnet· genomen omtrent het amendement van de Commissie nO. V [zie bij 
art. 17] . moet dit amendement ovel'genomen worden j het zou slechts tijdverlies 
zijn el' over te beraadslagen. 

[Het amendement werd dus door de Regeering overgenomen.] 

35°. art. 9, tweede lid, van de wet van 24 Juni lö76 
(Staatsblad ~". 117), houdende "regeling van de voorwaarden 
tot verkrijging der afzonderlijke bevoegdheid tot uitoefening 
der tand heelkunst en van de uitoefening dier kunst"; 

Advies van den Raad van State. 

In het stelsel bij art. 14 [10] aangenomen moet hior niet uitsluitend 
het tweede lid van art. 9 der wet van 24 Juni 1876 (Staatsblad no. 
117) worden vermeld, maar § 2-4 dier wet. 

§ 2-4 maken de tegenwoordig nog bestaande wet uit, welker straf
rechtelijke bepalingen men bedoelt te handhaven, voor zoo ver zij feiten 
betreffen, waartegen in het Wetboek van Strafrecht niet is voorzien. 

De uitzondering betreft art. 9. alin. 1, terwijl alin. 3 van dat artikel 
door art. 15 van het ontwerp zal verdwijnen. 

In O.R.O. 360. werd deze wet genoemd, zonder opgave van eenig artikel. 

Memorie van Toelichting. 

360. De artt. 1-6 dezer wet zijn afgeschaft door de wet van 25 
December 1878 (Staatsblad nO. 222). 

Antwoord der Regeering. c. 

360. Het strafbare feit, bedoeld in art. 9, lste lid, van de wet van 
24 Juni 1876 (Staatsblad no. 117), wordt lllet straf bedreigd in art. 
436 Wetboek van Strafrecht. Het derde lid van het eerste wetsartikel 
betreft verzachtende omstandigheden. 

N.v.W.c. 360. en G.O. 350. = nO. 35 del' wet. 
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360. art. 2, 2de en 3de lid, van de wet van 2 Juni 1876 
(8taatsblad 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 "misdrijven" 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" ; 

In O.R.O. 370. lste lid werd deze wet genoemd, zonder opgave van 
artikelen. 

2de , tevens laatste, lid = 2de lid van no. 36. 

Antwoord der Regeering. c. 

370. Het eerste lid van art. 2 is hier niet genoemd, omdat dit ge
handhaafd wordt bij art. 21 [zie N.v.W.o. bij art. 19J van het ontwerp 
en tevens aldaar voor zoover nood.ig gewijzigd wordt. 

N.v.W.o. 370. = no. 36 der wet, behalve aan 't slot :tte zamen of 
afzonderlijk" . 

Verslag van de Tweede Kamer. d. 

370. In de derde alinea leze men aan het slot :oen vervallen de 
woorden: "gezClfnenli}k of afzonderlijk" (wet van 28 Juni 1876 (Staatsblad 
no. 150), houdende maatregelen 
tegen het gevaar, hetwelk door den 
in-, door- en vervoer van vergif
tige stoffen kan ontstaan). 

Antwoord der Regeering. d. 

Aan deze opmerking is gevolg 
gegeven. 

G.O. 360. = 110. 36 der wet. 

370. art. 22, met uitzondering van het laatste lid, van de 
wet van 17 November 1876 (Staatsblad n". 227) , tot "regeling 
der coöperatieve vereenigingen" ; 

In O.R.O. 380. werd deze wet genoemd, zonder opgave van eenig artikel. 

N.v.W.o. 380.: art. 22 van de wet van 17 November 1876 (Staatsblad 
no. 227), tot :>regeling der coöperatieve vereenigingen" j 

G.O. 370. = N.v.W.c. 380. 

Verslag van de Tweede Kamer. e. 

Artikel 10 bevat in nOs ..... " 37 (coöperatie) ...... speciale be-
palingen, waaromtrent reeds is voorzien in art. 51 van het Wetboek 
van Strafrecht. 
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De CommissiA meent dat deze bepalingen niet behooren gehandhaafd 
te worden, te meer wegens het verschil van beginsel tusschen de vier 
eerstgenoemde bepalingen en art. 51 voormeld. 

[De Minister behield zich omtrent dit punt een nader overleg met zijne ambtgenoolen voor.J 

N.v.W.e. Sub 370. wordt de aanhef gelezen als volgt: 
:0 art. 22, met uitzondering van het laatstA lid, van de wet van 

17 November 1876" enz. 

38°. art. 19 van de wet van 28 Maart 1877 (Staatsblad no. 35) , 
tot "wering van besmetting door uit zee aankomende schepen" ; 

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

In O.R.O. 390. werd deze wet genoemd, zonder opgave van eenig artikel. 

Antwoord der Regeering. o. 

390. Artikel 18 der hierbedoelde wet kan vervallen met het oog op 
art. 184 Wetboek van Strafrecht. 

N.v.W.c. 390. art. 4, 2Je lid, en art. 19 van de wet van 28 Maart 
1877 (Staatsblad nO. 35), tot ,"wering van besmetting door uit zee aan
komende schepen"; 

in art. 19 wordt het woord :0 en" vervangen door :0 of" en ver
vallen de woorden :.te zamen of afzonderlijk" ; 

Verslag van de Tweede Kamer. d. 

390. Het is onnoodig hiel' het tweede lid van art. 4 der wet tot 
wering van besmetting door uit zee aankomende schepen van 28 Maart 
1877 (Staatsblad no. 35) afzonderlijk te handhaven. Het bevat geene 
strafbepaling, dus blijft het vanzelf behouden. 

In de tweede alinea moet gele- I Antwoord der Regeering. d. 
zen worden; '" in art. 19 wordt 
het woord »en", waal' dit de tweede \ 
maal voorkomt, vervangen door: \ 
,. of" enz. 

Aan deze opmerkingen is blij
kens het gewijzigd wetsontwerp 
gevolg gegeven. 

G.O. 38°. = nO. 38 der wet. 

39°. art. 10 van de wet van 28 Maart 1877 (Staatsbladn". 43), 
tot "vervanging der koperen door bronzen pasmunt"; 

[Deze bepaling is vervallen, daal' de aangehaalde wet yan 1877 is afgeschaft bij de wet 
van 28 Mei 190 I, St". nO. 131.J 



I I 

208 § 11. AFSCHAFFING , HANDHAVING EN 

400 • art. 9, lste lid, van de wet van 17 Augustns lR78 
(Staat8blad 11". 127) , tot "regeling van het lager ollderwijs", 
gewijzigd door de wetten van 27 Juli 1882 (Staatsblad n". 
I l 7), 3 Januari 1 084 (Staatsblad 11". 2) en 11 Juli 1884 
(Staatsblad n". 123); 

in het eerste lid van art. 9 vervallen) de woorden: "zonder 
daartoe bevoegd te zijn lager onderwijs geeft of' , wordt het 
woord "en", waar dit de tweede maal voorkomt, vervangen 
door "of" en vervallen de woorden "tezamen of afzonderlijk"; 

art. 10 b der eerstgenoemde wet wordt gelezen: "tot eene 
der straffen omschreven in art. 28 n"" 4 en 5 van het Wet
boek van Strafrecht"; 

Advies van den Raad van State. 

De wet op het lager onderwijs wordt in art. 14 [IOJ genoemd onder 
die welker strafrechtelijke bepalingen worden gehandhaafd. Daar be
hoorde dus ook de wijziging te worden vermeld, die art. lOb moet 
ondergaan. Da.t gelijke wijziging in a.rt. 8b der wet op het middelbaar 
onderwijs gevorderd wordt, is geen afdoende reden om de wet op het 
lager onderwijs niet in art. 14 in 
eens af te handelen. 

Kan art. 10a (8a middelbaar on
derwijs) onveranderd blijven? Voor 
hen die vóór het in werking treden 
van het nieuwe Strafwetboek ver
oordeeld zijn, is het niet noodig 
dat het bepaalde bij letter a van 
die artikelen blijve. Zij hebben de 
bevoegdheid tot het geven van onder
wijs verloren en kunnen haar niet 
terug krijgen. Maal' moet el' voor 
het bepaalde bij die letter a niets 
in de plaats voor het vervolg? 

Rapport aan den Koning. 

H!'t schijnt voor de toekomst vol
doende de bevoegdheid tot i et geven 
van onderwijs alleen te laten ver
loren gaan bij veroordeeling tot de 
hier bedoelde straffen. Raadpleegt 
men de artikelen van het Strafwet
boek, waarbij de facultatieve straf 
van art. 28 na. 4 bedreigd is, dan 
zal men bevinden, dat op deze wijze 
voor 't belang der jeugd niet min
der dan door de bestaande wet-
geving gezorgd wordt. 

O.R.O. 41 0
• de wet van 17 Augustus 1878 (Staatsblad na. 127), tot 

:>regeling van het lager onderwijs". gewijzigd door de wetten van 27 
Juli 1882 (Staatsblad na. 117) en 3 Januari 1884 (Staatsblad na. 2); 

art. lOb der eerstgenoemde wet wordt gelezen: 
,.tot eene der straffen omschreven in art. 28 no. 4 en 5 van 
het Wetboek van Strafrecht"; 

Memorie van Toelichting. 

41 0 • De wyzlgmg die art. 10 del' wet van 1878 ondergaat heeft ten 
doel om, nu dit artikel toch gewijzigd moet worden, een nieuwe rege
ling voor te stellen die naar het schijnt betel' dan de bestaande, met 

1 [Dit artikel 9 is verder ook gewijzigd bij de wet van 8 December 1889, Stb. no. 175.J 

~_._. 
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de praktische behoefte overeenkomt. Ieder die door den strafrechter ontzet 
is van het recht om voogd enz. over anderen dan eigen kinderen te 
zijn Ca fOl·tio1'i hij die ook ten aanzien van eigen kinderen van dat recht 
ontzet is) verliest ook dáárdoor en op den duur het recht om aan de 
jeugd onderwijs te geven. Raadpleegt men de artikelen van het Straf· 
wetboek waarbij de facultatieve straf van art. 28 nO. 4 bedreigd is 
(waarbij ook vooral art. 30 niet te vergeten), dan zal men bevinden 
dat op deze wijze voor 't belang der jeugd niet minder dan door de 
bestaande wetgeving gezorgd wordt. Of zou men wellicht vreezen dat 
de rechter van de in art. 28 no. 4 omschreven straf slechts weinig ge
bruik zal maken? De Regeering deelt die vrees volstrekt niet, terwijl 
overigens aangestelde on waardige onderwijzers ook langs administratieven 
weg uit hun post kunnen verwijderd worden. 

Antwoord der Regeering. o. 

41°. Op dezelfde gronden als art. 6 van de wet op het middelbaar 
onderwijs [:lie bij art. 17], wordt ook art. 9, lid 1 en 2 , van de wet op 
het lager onderwijs gehandhaafd, terwijl bovendien het geven van school
onderwijs in een afgekeurd lokaal eene overtreding sui generis uitmaakt. 

Artt. 33 en 34 zijn disciplinaire voorschriften bedoeld in art. 3, 2de 
lid van het wetsontwerp [3 laatste lid]. 

Art. 73 vervalt door art. 184 Wetboek van Strafrecht. 

N.v.W.c. 41°. art. 9, lste en 2de lid, van de wet van 17 Augustus 
1878 (Staatsblad nO. 127), tot »regeling van het lager onderwijs", ge
wijzigd dool' de wetten van 27 Juli 1882 (Staatsblad no. 117),3 Januari 
1884 (Staatsblaà nO. 2) en 11 Juli 1884 (Staatsblad no. 123); 

. in het eerste lid van art. 9 wordt het woord :.en" vervangen 
door ,. of" en vervallen de woorden ,. te zamen of afzonderlijk" ; 

art. lOb der eerstgenoemdo wet wordt gelezen: :.tot eene der 
straffen omschreven in art. 28, nO". 4 en 5 van het Wetboek van 
Strafrecht" ; 

Verslag van de Tweede Kamer. d. 

41 0. In het eerste lid van art. 9 der wet op het lager onderwijs van 
17 Augustus 1878 (Staatsblad nO. 127) moeten de woorden vervallen: 
,zonder daartoe bevoegd te zijn, lager onderwijs geeft of". 

Het tweede lid van genoemd artikel wenscht de Commissie te zien 
vervallen om gelijke reden als door haar hierboven bij de wet op het 
hooger en die op het middelbaar on-
derwijs is aangevoerd [zie bij art. 17]. Antwoord der Regeering. d. 

In de tweede alinea leze men 
achter ,. en" waa1' dit de tweede maal Aan de laatste opmerking is ge-
voO/·komt. volg gegeven. 

G.O. 40°. late lid = I_te lid N.v.W.c. 41°. 
2de lid: in het eerste lid van art. 9 wordt het woord ,. en", waar 

dit de tweede maal voorkomt, vervangen dool' .. of" en vervallen de 
woorden "te zamen of afzonderlijk." 

3de lid = 3de lid N.v.W.o. 41°. 
V 14 
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Verslag van de Tweede Kamer. e. 

Ook omtrent de handhaving van art. 9 geldt het bovenstaande [zie 
bij art. 17]. 

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

Amendement van de Commissie van Rapporteurs 

om bij 400. uit de eerste alinea te doen vervallen de woorden: "en 2de" eu 
de tweede alinea aldus te lezen: in het eerste lid enz. = 2de lid van no. 40 der wet. 

De heel' HEEMSKERK I lJIinister van Binnenlandsche Zake,,: Om dezelfde reden 
als ik zoo even memoreel'de [zie bij nO. 34]. ben ik bereid ook dit amendement del' 
Commissie over te nemen j alleen wenschte ik van haar te vernemen of de de,'de alinea, 
luidende: art. lOb der eerstgenoemde wet wordt gelezen : "toteenede,' straffen omsch,'even 
in art. 28 nos. 4 en 5 van het Wetboek van St"afrecht", niet moet blijven bestaan. 

De heel' BEELAERTS VAN BLOKLAND , lid der Oommi .. ie van Rapporteurs: Door 
de Commissie is niet voorgesteld om de derde alinea te doen vervallen. 

[Het amendement werd door de Regeel'ing overgenomen.] 

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

In O,R,O, 420. werd deze wet genoemd, zonder opgave van eenig artikel. 

Antwoord der Regeering, c. 

420. De strafbepalingen dezer wet zijn vervat in artt. 9 en 10. 
De werking van art. 10, aankondiging en inzending (artt, 2 en 3) 

door bestaande ondernemingen binne'f/. drie maanden na het in werking 
treden dezer wet is vervallen. 

Art. 9 is van krQ.cht te verklaren, als zijnde hierin niet voorzien bij 
het Strafwetboek. 

De bepalingen betreffen namelijk: 
1ste lid, het in wel'king brengen of houden van een openbaar middel 

van vervoer van personen zonder aankondiging of inzending (artt. 2 en 3); 
2de lid, het niet voldoen aan artt. 4 en 5 (aankondiging en inzen

ding bij verandering. en aanplakking der aankondiging) ; 
3de lid, het in strijd handelen met het volgens artt. 2, 3 en 4 aan

gekondigde; het vorderen van hoogere vrachtprljzen dan de aangekondigde; 
weigering tot vervoer van brievenmalen en pakketten; 
vertraging in dat vervoer en verlies of beschadiging daarvan door 

schuld of nalatigheid; 
4de lid, overtreding van den algemeen en maatregel van bestuur (art. 7) , 

ook gehandhaafd door art. 21 van het wetsontwerp [19]; 
5de lid, strafbaarheid van den ondernemer of bestuurder, tenzij hij 

bewijze !zet zijne te hebben geduan om de wet te doen naleven. 
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Dit wordt gehandhaafd op denzelfden grond als bij art. 54, l_tc lid, 
spoorwegwet , hierboven is aangegeven [zie nO. 30]; 

6de lid, niet strafbaarheid van de beambten en bedienden, zoo hun 
de overtreding is gelast. 

Zie boven bij art. 26, wet stoomtoestellen [no. 25], en art. 56, 
4de lid, spoorwegwet [no. 30]. 

N.v.W.c. 42°. art. 9 van de wet van 23 April 1880 (Staatsblad nO. 67), 
betreffende ,. de openbare middelen van vervoer, met uitzondering der 
spoorwegdiensten" ; 

G.O. 41°. = N.v.W.c. 42°. 

Verslag van de Tweede Kamer. e. 

Art. 10 bevat in nOS....... 41 (openbare middelen van vervoer) 
. . . . .. 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 art. 51 voormeld. 

[De Minister behield zich omtrent dil punl een nader overleg met zijne amblgenooten voor.] 

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

.Amendement van de Commissie van Rapporteul's 

om bij 410. te voegen achter art. 9 de woorden: tImet uitzondering van het 
voorlaatste lid." 

De heel' BEELAERTS VAN BLOKLAND , lid der Commissie van Rapporteurs: Het 
geldt hiel' ten aanzien van de openbal'e middelen van vel'voer, behalve de spoorweg
diensten, dezelfde quaestie als waal'ovel' stl'aks gedebatteet'd is bij de spoorwegdiensten 
[zie bij nO, 30, hiel'voor bI. 199-201] , toen de Regeering zich met het amendement del' 
Commissie heeft vereenigd. Ik vel'trou w dus, dat de Regeering geen bezwaar zal hebben 
ook dit amendement over te nemen, 

[Het amendement werd door de Regeering overgenomen.] 

420 , art, 6 van de 
89), tot "bescherming 
of houtteelt" ; 

wet van 25 Mei 1880 (Staat8blad no. 
van diersoorten, nuttig voor landbouw 

in het tweede lid van voormeld artikel worden de woorden: 
"sinds de schuldige krachtens dezelfde strafbepaling werd 
veroordeeld" vervangen door: "sedert eene vroegere veroor
deelillg van den schuldige wegens overtreding van hetzelfde 
artikel dezer wet onherroepelijk is geworden" ; 

In O.R.O. 430. werd deze wet genoemd, zonder opgave van eenig artikel. 

[Zie Memori .. van 'fodichLiug bij art, 19.] 
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Antwoord der Regeering. c. 

430 • Art. 6, betreffende strafrechtelijke bepalingen, is te handhaven. 
Art. 6 straft het vangen, dooden enz. van diersoorten. nuttig voor 

landbouw of houtteelt (art. 1), het uithalen, vernielen enz. van de 
eieren (art. 2, 10.) en het verstoren of vernielen van de nesten (art. 
2, 20 .); 

Art. 7 betreft de inbeslagneming der dieren en voorwerpen. invrij
heidstelling der levende dieren en vernietiging der doode dieren en der 
eieren, alzoo geen onderwerpen in het eerste boek van het Strafwet
boek behandeld. 

N.v.W.o. 430. en G.O. 420. = nO. 42 del' wet. 

43°. de artt. 14, 15, 16, 17 en 1~ van de wet 1 van 21 
Juni 1881 (Staatlsblad n ll

• 76), houdende "bepalingen omtrent 
de zeevisscherijen", aangevuld bij de wet van 7 October lStl4 
(Staatlsblad nO. 211 ) ; 

In O.R.O. 44°. werd deze wet genoemd, zonder opgave van artikelen. 

Antwoord der Regeering. o. 

440. De strafrechtelijke bepalingen dezer wet zijn vèrvat in de artt. 
14-19. art. 17 aangevuld bij de wet van 1884, waarbij ook een 
nieu wart. 17 a is vastgesteld. 

Worden gehandhaafd, als betreffende feiten waarin bet Strafwetboek 
niet voorziet: 

a. ib·t. 14. 
lste lid, uitoefening van zeevisscberij door vaartuigen zonder het letter

teeken van de gemeente en het nummer van inscbriiving (art. 2); 
bedekt zijn of onkenbaarheid van het letterteeken of nummer (art. 5). 
2de lid, mede-strafbaarheid van eigenaars, bestuurders of boekhouders 

der reederij. 
b. A,·t. 15. 
lste lid, het voorzien van de tonnen of vaten van merken, vroeger 

van Regeeringswege voor de haring gebezigd; 
het pakken van haring in die tonnen of vaten en verkoopen enz. van 

haring daarin gepakt. 
2de lid, inbeslagneming en verbeurdverklaring. 
c. Al·t. 16, het aanvoeren, verkoopen enz. van haring, bot of spie-

ring van verboden afmetingen; 
d. al·t. 17, aangevuld bij de wet van 1884: 
lste lid, visschen in de Zuiderzee met kuilnetten. 
2de lid, inbeslagneming en verbeurdverklaring. 
e. Art. 18. 
lste zinsnede, het dooden of vangen van robben, of de poging daartoe, 

in strijd met het verbod der wet. 

1 (Artikel 17 werd ingetrokken bij de wet van 14 Juni 1890, Slo. nO. 95.J 
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De poging is als zelfstandige overtreding strafbaar, overeenkomstig 
art. 13 van het ontwerp [11]. 

2de zinsnede. Mede-strafbaarheid van den boekhouder der reederij , 
bestuurders of eigenaar. 

Niet gehandhaafd worden: 
á. het nieuw art. 17 a, bij de wet van 1884 vastgesteld betreffende 

weigering om te voldoen aan de bevelen van de ambtenaren, waartegen 
art. 184 Strafwetboek voorziet. 

b. art. 19 vaststellende het minimum der boete en vrijheidstraf , waarin 
voorziet art. 13 van het wetsontwerp [11]. 

N.v.W.c. 44°. en G.O. 43°. = no. 43 der wet. 

44°. de artt. 16, 17, aanhef en no. 2, 18, 23 en 27 van de 
wet van 28 Juni 1881 (Staat8blad nno 97), houdende "wettelijke 
bepalingen tot regeling van den kleinhalldel in sterken drank 
en tot betengeling van openbare dronken chap", gewijzigd bij 
de wetten van 23 April 1 84 (Staat8blad D". 54) en 16 April 
18 ' 5 (Staat8blad n". 7 ); 

n". 4 van art. 3 wordt gelezen: "Wanneer de verzoeker 
binnen cic laat te twee jaren tweemaal wegens overtreding 
van eene trafbepaling dezer wet, met uitzondering van 
die van art. 23, of wegens een der feiten om ehreven in 
art. 1 4, voo\' het geval het feit betrekking heeft op een bevel 
of eene vordering, krachtens deze wet of de bij deze wet 
bedoelde plaatselijke verordeningen gedaan, of in de artt. 252, 
4,26, 453 en 454 van bet Wetboek van Strafrecht onherroepe
lijk is veroordeeld of wanneer hij van de uitoefening van 
zijn beroep is ontzet, zoolang die ontzetting voortduurt"; 

in art. 1 worden de woorden: "artikel 19" vervangen 
door "artikel 252, 2". en 3", van het Wetboek van Strafrecht" ; 

Advies van den Raad van State. 

Art. 3, no' 4 der wet van 1881, nO. 97 (Drankwet) schrijft voor, 
dat de daar bedoelde vergunning geweigerd wordt, :0 wanneer de ver
zoeker wegens overtreding van art. 20 of binnen de laatste twee jaren 
tweemalen wegens overtreding van eene andere strafbepaling dezer wet 
onherroepelijk is veroordeeld". 

V olgens het ontwerp zullen de woorden: ,. wegens overtreding van 
art. 20" worden vervangen door :0 wegens een feit omschreven in art. 
252, no. 2 of 3 Wetboek van Strafrecht." Hiertegen is geen bezwaar. 
Maal' nog eene andere verandering is noodig. Onder de andere straf
bepalingen der wet, waarvan het laatste gedeelte van nO. 4 gewaagt, 
behoort thans ook art. 21. Dat artikel nu zal vervallen, omdat bet een 
feit beireft, waartegen art. 252, nO. 1, van het Strafwetboek voorziet. 
Het feit daarin behandeld zou dus niet. meer tot weigering del' vergunning 

I 
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kunnen leiden, als nO. 4 van dat art. 252, in nO. 1 geen gewag maakte. 
N°. 4 va.n art. 3 zal d'lS moeten luiden: 
»Wanneer de verzoeker wegens een feit omschreven in art. 252 no. 2 

of 3 Wetboek van Strafrecht, of binnen de laatste twee jaren tweemalen 
wegens overtreding van nO. 1 van dat artikel of van eene strafbepaling 
dezer wet onherroepelijk is veroordeeld." 

O. r~. O. 45°. de wet van 28 Juni 1881 (Staatsblad nO. 97), houdende 
»wettelijke bepalingen tot regeling van den kleinhandel in sterken drank 
en tot beteugeling van openbare dronkenschap"; 

nO. 4 van art. 3 wordt gelezen: »Wanneer de verzoeker wegens 
een feit omschreven in art. 252, no. 2 of 3 van het Wetboek van 
Strafrecht of binnen de laatste twee jaren tweemalen wegens over
treding van nO. Ivan dat artikel of van een der artikelen 426, 
453 en 454 van het Wetboek van Strafrecht of van eene straf
bepaling dezer wet onherroepelijk is veroordeeld"; 

in art. 18 worden de woorden: ,"artikel 20" vervangen door: 
~ artikel 252 Wetboek van Strafrecht". 

Memorie van Toelichting. 

450. Dat in art. 3, n '. 4, de verwijzing naar art. 20 wordt ver
vangen door die naar art. 252, nO. 2 of 3, en in art. 18 door die 
naar het gelteele art. 252, komt overeen !Det de bedoeling die tot de 
splitsing van het oorspronkelijke art. 20 in twee artt. (20 en 21) geleid 
heeft (redevoering van mr. van Blom). [Dl. II bI. 355 volg.] 

Antwoord der Regeering. c. 

45°. De onder dit nummer genoemde artt. houden bepalingen met 
strafbedreiging in, die in het Strafwetboek gemist worden. 

Art. 16. 1°. zou kunnen worden vergeleken met art. 436 Strafwetboek, 
eerste lid, doch in het laatste is sprake van de onbevoegde uitoefening 
van een beroep, terwijl drankverkoop in het klein minder de uitoefening 
is van een beroep, dan wel van een bedrijf j welk woord art. 1 der 
drankwet dan ook gebruikt. Verkoop zonder vergunning is derhal ve de 
uitoefening van een bedrijf, waarvoor de wet eene toelating vordert, zonder 
die toelating, niet de onbevoegde uitoefening van een beroep, en valt 
dus niet onder art. 436 Strafwetboek. 

ib·t. 18 bepaalt eene ver;.\waring van straf ingeval van recidive met 
name bij herhaling van het feit, in art. 17, 1°. vermeld. Dit art. 17, 
1 0. moet echter vervallen ten gevolge van de overeenstem ming met art. 454 
Strafwetboek zooals dit bij de novelle is voorgesteld te zullen luiden 
[zie Dl. III, bI. 320]. 

Dientengevolge zal de verhooging van straf bij art. 18 bedreigd, niet 
meer te pas komen bij overtreding van het sub 1°. van art. 17 bepaalde 
na eene vroegere veroordeeling op grond van de artt. 16 en 17 of ] 9. 

Het in art. 18 genoemde art. 19 moet vervallen, daar art. 252, 2°. en 3". 
en laatste drie alinea's (gewijzigd bij novelle [zie Dl. II, bI. 352]) gelijk
luidende bepalingen inhouden. Ten einde nu vroegere overtreding van dat 
art. 19 tot verzwaring van straf te doen blijven leiden, moet in art. 18 ook 
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art. 252, 20. en 30. strafwetboek vermeld worden. Natuurlijk baat dit 
echter niet bij opvolgende overtreding van het nu sub 1°. van art. 17 
bepaalde wat vervangen wordt door art. 454 Strafwetboek. Om in den 
bestaanden toestand ecbter geen verandering te brengen, zou de novt'lle 
opnieuw moeten gewijzigd worden. 

Al·i. 27 is wel niet geplaatst ouder de afdeeling :0 strafbepalingen" , 
maar bet is er toch eene. 

De niet hiernevens vermelde artikelen kunnen alle vervallen; zij 
vinden alle overeenstemmende bepalingen in het Strafwetboek, wanneer 
dit volgens de novelle zal gewijzigd zijn, en wel de hieronder achter 
iedere bepaling der drankwet genoemde artikelen. 

Al·t. 17, 1°. = 454. 
:0 19,10. = 252, 2°. 
~ 19,20. = 252,3°. 
» 19, tweede, derde en vierde lid = 252, tweede, derde en 

vierde lid, j. 31 2°. en 3°. en laatste lid. 
Art. 20 = 252, 1°. en drie laatste alinea's. 

l> 21 = 426. 
t Wat dit laatste betreft zij opgemerkt, dat art. 426 Strafwetboek niet 

zooals art. 21 drankwet, ook na vrijwillige be aling der boete recidive 
aanneemt; dit is echter geen bez.waar en geen reden om art. 21 te 
handhaven, daar art. 426 ook zonder recidive toestaat hechtenis op te 
leggen.) 

Verder: art. 22 _ 453; 
»24 184. 

N.v.W.o. 450. de artikelen 16, 17 2°., 18, 23 en 27 van de wet 
van 28 Juni 1881 (Staatsblad nO. 97), houdende »wettelijke bepalingen 
tot regeling van den kleinhandel in sterken drank en tot beteugeling 
van openbare dronkenschap", gewijzigd bij de wetten van 23 April 1884 
(Staatsblad no. 53) en 16 April 1885 (8t(/atsbüld nO. 78); 

nO. 4 van art. 3 wordt gelezen: "Wanneer de verzoeker binnen 
de laatste twee jaren tweemaal wegens overtreding van eene straf
bepaling deher wet, met uitzondering van die van art. 23, of 
wegens een del' feiten omschreven in de artikelen 184, 252, 426, 
453 en 454 van het Wetboek van Strafrecht onherroepelijk is 
veroordeeld of wanneer hij, ingevolge het laatste lid van art. 252 
van dat Wetboek, van de uitoefening van zijn beroep is ontzet, 
zoolang die ontzetting voortduurt." 

in art. 18 worden de woorden: »artikel 19" vervangen door 
:>artikel 252, 2°. en 30. van het Wetboek van Strafrecht". 

Verslag van de Tweede Kamer. d. 

45°. Het zal naar het oordeel der commissie noodig zijn, in de tweede 
alinea - nO. 4 van art. 3 (drankwet) wordt gelezen enz. - achter 
artikel 184 te voegen de woorden: in vel'band met eenig v007'schrift dezel' 
wet. Eene veroordeeling toch voor een der feiten in dit artikel om
schreven buiten verband met de drankwet, behoort niet reeds eene 
reden te zijn tot weigering van de vergunning. 
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De woorden aan het Qinde dezer 
alinea,. ingevolge het laatste lid van 
art. 252 van dat Wetboek" behooren 
te vervallen. ELke ontzetting van de 
uitoefening van het beroep moet wei
gering der vergunning medebrengen. 

Waarom is in de derde alinea niet 
genoemd nO. Ivan art. 252 van het 
Wetboek van Strafrecht, maar alleen 
20. en 30. van dat artikel? 

Antwoord der Regeering. d. 

450. (nu 440). Aan de eerste en 
tweede opmerking op dit nummer 
gemaakt, is gevolg gegeven. 

Wat de vraag betreffende nummel' 
t van art. 252 aangaat, wordt 
opgemerkt, dat dit nummer niet in 
de plaats treedt van art. 19 der 
drankwet. 

G.O. 44°. = no. 44 der wet. 

45°. de artt. 6, 7 en 8 van de wet [van] 7 December 1883 
(Staatsblad n". 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"; 

In O.R.O. 460. werd deze wet genoemd, zonder opgave van artikelen. 

Antwoord der Regeering. c. 

460. De strafrechtelijke bepalingen dezer wet vindt men 10 de artt. 
6, 7, 8, 9, 2Je en 3de lid van art. 13. 

Te handhaven zijn: 
a. Art. 6, lste Lid, bedreigende straffen tegen overtreding van het 

bepaalde in: 
1°. Art. 3, verplichtende de reed ers enz. om te zorgen voor de na

koming van het bepaalde in de artt. 6, 7, 8, 9 en 11 der overeen
komst, houdende voorschriften omtrent het voeren en plaatsen van 
naam, letterteeken en nommer op het schip, het verbod van andere 
namen, letters of nommers te voeren. 

2°. "h·t. 4, alinea 2. Verplichting voor den gezagvoerder om te zorgen 
dat steeds aan boord zij de verklaring ten blijke van de nationaliteit 
van het vaartuig. 

Hoewel art. 470 Strafwetboek straft het niet aan boord hebben van 
de vereischte scheepspapieren, boeken of bescheiden, zoo is toch de 
handhaving van de speciale bepaling noodig om de noodig blijvende 
handhaving van het 2de en 3de lid van art. 6 (zie hierna). 

3°. AI,t. 5. Verplichting voor den gezagvoerder om te zorgen voor 
de naleving van de voorschriften, opgenomen in de artt. 10, 13 tot 
en met 22, 23 alinea 1 en 2, en 25 alinea 1 der overeenkomst, 
betreffende: 

het uitwisschen, veranderen enz. van de namen, het letterteeken en 
het nommer op de schepen en zeilen (art. 10); 

het verbergen van de nationaliteit van het schip (art. 13); 
het ankeren des nachts op verboden plaatse u (art. 14); 
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het gaan liggen der vaartuigen of uitwerpen der netten ten nadeele 
van andere schippers (art. 15); . 

voorschriften omtrent het uitwerpen der netten (art. 16); 
het vastmaken van netten enz. of ankeren op verboden plaatsen (art. 17); 
het vastmaken of houden van zijn vaartuig aan vischtuig van andere 

visschers (art. 18); 
voorschriften voor sch 1'0 bnetvisschers (art. 19); 
bepalingen ingeval netten van meerdere visscbers in elkaar verward 

raken (art. 20); 
het stuksnijden, vastbaken of oplichten der lijnen en vi8chtuigen van 

anderen (artt. 21 en 22); 
het gebruiken en aan boord hebben van eenig voorwerp of werktuig 

uitsluitend dienende om netten stuk te snijden of te vernielen (art. 23, 
alinea 1 en 2); 

voorschriften mgeval vaartuigen en voorwerpen worden gevonden of 
aan boord genomen (art. 25, alinea 1). 

Tegen al deze feiten is bij het Strafwetboek niet voorzien. 

b. Art. 6, 2de /In 3de lid, betreffendA mede-strafbaarheid van reed ers, 
boekhouders enz., die tot de overtreding van bovenstaande medewer
ken, en de niet straf baarheid van den met de naleving der voorschriften 
belaste zoo ze zijn overtreden buiten zijn toedoen, en strafbaarheid van 
den pleger zelve del' overtreding; 

een en ander wordt gehandhaafd om de handhaving van de betrekke
lijke bepalingen hierboven, wat het Strafwetboek blijkens art. 91 toelaat. 

c. AI,t. 7, betreffende het verbod om gereedschappen tf,! vervaardigen, 
verkoopen enz. uitsluitend ber:.temd tot vernieling enz. van netten en lijnen. 

Hiertegen is niet voorzien. 

d. AI,t. 8, betreffende het verval van het recht tot strafvordering 
door transactie (art. 33 del' overeenkomst); 

men vergelijke hiermede art, 6 van het ontwerp [6]. 
Dientengevolge moet art. 8 worden gehandhaafd. 

Niet gehandhaafd worden: 

A. w't. 9, 2de en 3de lid, betreffende opzettelijk niet voldoen aan 
een bevel van de commandanten der kruisers van de Mogendheden krachtens 
artt. 28, 29 en 30 der overeenkomst, en 

verzet met geweld of bedreiging met geweld tegen hen of tegen hen 
die ze bijstaan, 

Tegen deze feiten voorzien artt. 184 en 180 Strafwetboek. 
B. al·t, 13, bepalende het minimum der boete en vrijheidstraf, waarin 

voorzien wordt bij art. 13 [11] van het wetsontwerp. 

N.v.W.o. 460. en G.O. 450. = no. 45 del' wet. 

460 • de artt. 36, aanhef en 3"., 37, met uitzondering van 
het laatste lid, eu 3 " van de wet van 27 April 18 "4. (Slaat8blad n '. 
96), tot "regeling van het Staat toezicht op krankzinnigen"; 

het 2de en 3de lid van art. 18 worden vervangen door 
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de navolgende bepaling: "Ingeval de rechter oordeelende 
in strafzaken, met toepassing van het 2de lid van art. 37 
van bet Wetboek van trafrecht, heeft bevolen, dat iellland in 
een krankzinnigengesticht zal worden geplaatst, geschiedt 
de opneming van zoodanigen persoon tegen overlegging 
van een uittreksel uit de onherroepelij k geworden uitspraak, 
die de plaatsing beveelt"; 

O.R.O. 6°. de wet van 29 Mei 1841 (Staatsblad nO. 20), houdende 
"bepalingen omtrent de gestichten voor krankzinnigen, en de wijze 
hunner opneming in en ontslag uit dezelve"; 

Memorie van Toelichting. 

60. De hier bedoelde wet is van kracht tot de nieuwe wet [van 27 
April 1884, Stb. nO. 96J omtrent de zorg voor krankzinnigen in werking 
is getreden (zie het laatste artikel van die wet). 

Antwoord der Regeering. c. 

470. Al,t. 36, no. 1 en 2, van de wet tot regeling van het toezicht 
op krankzinnigen, vervallen dDor artikel 184 van hd Wetboek van 
Strafrecht; het lsle lid van art. 7 dier wet vindt voortaan zijne straf
rechtelijke sanctie in art. 282 van het Strafwetboek, zood at om die 
reden ook no. 3 van art. 36 kan vervallen; no. 4 van dit artikel ver
valt met het oog op art. 283. Art. 39 van voormelde wet kan mede 
vervallen. (Zie art. 445 van het Strafwetboek.) 

N.v.W.c. 470. de artikelen 37 en 38 van de wet van 27 April 1884 
(Staatsblad nO. 96), tot »regeling van het Staatstoezicht op krank
zinnigen" ; 

het 2de en 3de lid van art. 18 worden vervangen door de na
volgende bepaling: »Ingeval de rechter oordeelende in strafzaken, 
Dlet toepassing van het 2tle lid van art. 37 van het Wetboek van 
Strafrecht, heeft bevolen, dat iemand in een krankzinnigengesticht 
zal worden geplaatst gedurende een proeftijd, den termijn van een 
jaar niet te boven gaande, geschiedt de opneming van zoodauigen 
persoon tegen overlegging van een uittreksel uit de in kracht van 
gewijsde gegane uitspraak, die de plaatsing beveelt". 

Verslag van de Tweede Kamer. d. 

470. Van art. 36 der wet tot regeling van het Staatstoezicht op 
krankzinnigen van 27 April 1884 (Staatsblad nu. 96) behooren aanhef 
en 30. gehandhaafd te worden, daar dit geval niet te brengen is onder 
art. 282 van het Strafwetboek. 

In de tweede alinea in het midden komen voor de woorden »gedurende 
een proeftijd den termijn van een 
jaar niet te boven gaande"; z!j zijn Antwoord der Regeering. d. 
uit art. 37 al. 2 van het Strafwet-
boek aangehaald, maar zijn hier on
noodig en kunnen gemist worden. 

47°. (nu 460 .) Ten opzichte van 
art. 36 van de wet van 27 April 
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Mocht bij wijziging van dat artikel 
de proeftijd verlengd of verkort wor
den, dan zou men ook de woorden 
uit deze wet weer moeten ver
anderen. 

In den voorlaatsten regelleze men 
in plaats van de woorden: »in kracht 
van gewijsde gegane uitspraak" lie
ver: .. onherroepelijk geworden uit
spraak". 

1884 (Staatsblad nO. 96) ziet de Re
geering geen reden om af te wijken 
van hetgeen dezerzijds is voorgesteld. 
Bij de daar bedoelde overtreding bA
hoeft volstrekt niet het booze opzet te 
bestaan, dat bij art. 282 Wetb. van 
Strafr. vereischt wordt om iemand 
wederrechtelijk gevangen te houden. 

Aan de overige opmerkingen is 
gevolg gegeven. 

G.O. 46°. de artt. 36, aanhef en 3°, 37 en 38 van de wet van 27 
April 1884 enz. [verder geheel] = nO. 46 der wet. 

Verslag van de Tweede Kamer. e. 

Artikel 10 bevat in n08.: •••••• 46 (krankzinnigen wet , art. 36) spe
ciale bepalingen, waaromtrent reeds is voorzien in art. 51 van het 
Wetboek van Strafrecht. 

De Commissie meent dat deze bepalingen niet behooren gehandhaafd 
te worden. 

[De Minister behield zich omtrent dit punt cen nader overleg met zijne ambtgenooten voor.J 

N.v.W.e. Sub 46°. wordt de aanhef van de eerste zinsnede gelezen 
als volgt: de artt. 36, aanhef en 30., 37, met uitzondering van het 
laatste lid, en 38 van de wet enz. 

47°. de artt. 14, 15 en 19 van de wet van 23 Juli 1885 
(Staatsblad nO. 142) "tot regeling der Staatsloterij" j 

in het tweede Iiel vau de voormelde artikelen worden 
de woorden "sedert de schuldige wegens dergelijk feit 
onherroepelijk is veroordeeld" vervangen door "sedert eene 
vroegere veroorcleeling van den schuldige wegens dergelijk 
feit onherroepelijk is geworden". 

[Zie over art. 17 dezer wet art. 12, nO. 2.J 

G.O. 470. = no' 47 der wet. 

Verslag van de Tweede Kamer. e. 

470. De volledige handhaving der artikelen van de wet tot regeling 
der Staatsloterij sub 47°. en die in art. 12 [12] genoemd, komt aan de 
Commissie noodig noch raadzaam voor. Door onderscheidene bepalingen 
van het Wetboek van Strafrecht wordt grootendeels in de hier straf
baar gestelde feiten voorzien. 

[De Minister behield zich omtrent dit puut eell nader overleg met zijne ambtgenoot eo V001.J 



220 

- . -~-~ -- - -- ._- -

§ 11. AFSCHAFFING, HANDHAVING EN 

Beraa.dslagingen in de Tweede Kamer, 
(L 1 Maart 1886,) 

Amendement van de Commissie van Rapportelws 

om in 47 0 , te doen vervallen art, 14 (dit feit valt onder art, 196 Wetboek van 
Strafrecht) en aldus te lezen: 

de artt, 15 en 19 van de wet van 23 Juli 1885 (Staatsblad nO, 142) enz, 

De heel' DE RUITER ZYLKER, lid der Oommissie van Rapporteur8: Ook dit 
amendement is van zeer eenvoudige strekking, De Regeel'ing handhaaft uitdl'ukkelijk 
art, 14 van de wet tot regeling del' Staatsloterij, De eerste alinea van dit artikel -
en hiel'mede hebben wij te doen - luidt: "Hij die, zondel' daartoe volgens deze wet 
bevoegd te zijn, zijn bedrijf maakt van het verkoop en of uitgeven van loten of ge
deelten van loten, wordt gestraft met geldboete van ten hoogste driehonderd gulden," 

Het komt del' Commissie echter voor dat dit feit reeds stl-afbaar is gesteld bij art, 
196 van het Strafwetboek. luidende: "Hij die opzettelijk ondel'scheidingsteekenen draagt 
of eene daad verricM behoorende tot een ambt dat Mj niet bekleedt of waarin hij 
geschorst is. wordt gestraft met gevangenisstl'af van ten hoogste dl'ie maanden of 
geldboete van ten hoogste driehonderd gulden," 

"Em ambt dat l'ij niet bekleedt," Hiel'op komt het aan, Of kan er onzekerheid 
rijzen. dat de betrekking van collecteuI' of debitant zou zijn een ambt 7 Dit kan, 
onzes inziens, aan geen twijfel onderhevig zijn, Bij de wet op de loterij toch zijn deze 
pel'Sonen uitsluitend belast met den verkoop van loten; zij worden daartoe door den 
Minister van Financiën aangesteld, Het zijn dus wel degelijk ambtenaren, even als de 
pl'oclll'eurs bij de rechtbanken en de notarissen, dill ook geene rechtstl'eeksche bezol
diging van overheidswege genieten, Wij lezen dan ook in art, 3 del' wet van 23 Juli 
1885 tot l'egeling del' Staatslotel'ij del'de lid: "De liitgifte (der loten) geschiedt niet 
anders dan aan col/pcteurs, door wie de toten, in hu" geheel of in gedeelten, recht.,treeks 
of met hulp van debitanten ,oorden verkoc/tt" en in het volgende lid: "De collecteul'S 
worden dool' onzen Ministel' van Financiën. op aanbeveling van den dil'ecteul', be
noemd en ontslagen; de debitanten dool' den directeur, op aanbeveling van de col
lecteurs," 

En voort$ in art, 9: "Alle vel'koop van loten of gedeelten van loten op crediet, 
aan andere personen dan aan collecteurs of debitanten, zoomede het vel'hul'en van 
loten of gedeelten van loten is vel'boden." Art , 14 van de wet op de loterij behoeft 
dus niet afzonderlijk te worden gehandhaafd, Overigens moet ik doen opmerken 
dat de wOOl'den in on~ amendement tusschen haakjes geplaatst ,,(dit feit valt onder 
art, 196 Wetboek van Stl-afrecht)" daarvan natuurlijk geen essentieel gedeelte 
uitmaken, Zij dienen tot toelichting, gel:jk onmiddelijk in 't oog valt, 

De heel' BLOEM. Minister van Financiën: De Regeel'ing was aanvankelijk ook van 
meening. dat artikel 14 van de wet op de Staatsloterij kon vervallen, Bij nadere 
en rijpe overweging meent zij echter prijs te moeten stellen op behoud ,an dit 
artikel. 

Naar haal' oOl'deel toch zou het wegvallen van dit art.ikel ten gevolge hebben, 
dat iedereen loten zou kunnen verkoopen, 

Artikel 3, alinea 4, der wet op de Staatslotel'ij bepaalt niets anders dan dat de 
uitgifte alleen geschiedt aan collecteurs, door wie de loten geheel of bij gedeelten. 
rechtstreeks of met behulp van debitanten, wOl'den vel'1wcht, 

Al,tikel 14 stelt boete op het verkoopen, indien men daartoe volgens deze wet 
niet bevoegd is, Del'halve wanneel' dat artikel vervalt, is de verkoop niet meer 
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onafscheidelijk verbonden aan het beroep van collecteur of debitant en valt dus 
niet ondel' art, 196 van het Strafwetboek, 

De meening dat een col1ecteur , aangesteld dool' den Ministel' van Financiën, of 
een debitant aangesteld dooI' den directeuI' der Staatslotel'ij, zou zijn een ambtenaar, 
komt mij ook zeer betwistbaar VOOI', Artikel 436 van het Stl-afwetboek kan naar 
mijne meening artikel 14 del' wet op de Staatslotel'ij ook niet vervangen, want 
zonder dat laatste artikel wordt nel'gens bepaald, dat voor den verkoop van loten 
toelating wordt vel'eischt, Immel's al,tikel 3 sluit den verkoop door anderen, zoo
als ik zooeven aangetoond heb, niet uit, tel'wijl het zeer quaestieus is of eene 
aanstelling tot collecteur of debitant wel is "de toelating tot een bel'oep ," in den 
zin van artikel 436 van het Stt-afwetboek, zooals al'tsen, apothekers , ondel'wijzel's 
enz, Maar al ware ook al't. 196 of art, 436 hier toepasselijk, dan zou, bij intrek
king van art, 14, daarvan het gevolg zijn dat het overdoen van één enkel lot 
eene strafbare handeling zou wezen , en dat zal toch wel niet de bedoeling zijn 
van de CommiSsie van Rapporteurs, Art, 14 del' lotel'ijwet zegt uitdl'ukkelijk, dat 
hij, die, zondpr daartoe volgens dez~ wet bevoegd te zijn, "Zij1~ bedrijf maakt van 
het vel'koopen of uitgeven van loten", stl'afbaar is. Eén geheel op zichzelf staand 
feit kan derhalve geen strafbaar delict zijn, 

De heel' DE RUITER ZYLKER, lid der Commuaie flan Rapporteurs: De Minister 
oppert - ik geloof nu voor liet eerst - twijfel of in den zin van de strafwet een 
collecteur en debitant ambtenaar is, 

Ik heb twee criteria VOOI' mijne opvatting aangegeven, Beiden wOl'den aangesteld 
dool' het openbaar gezag, beiden zijn uitsluitend bevoegd om die handelingen te 
verrichten, Die cI'itel'ia doen denken dat zij ambtenaren zijn, schoon natuurlijk 
niet in alle opzichten gelijkstaande met andel'e ambtenaren, 

De Regeering betwijfelt het, maal' met recht zou gevOl'derd kunnen worden dat 
zij zekerheid gaf, Een van beide: zij zijn ambtenal'en , of zij zijn het niet, Zijn zij 
ambtenaren , dan wOl'dt de ovel'tl'eding van art , 14 der loterijwet achterhaald door 
art, 196 van het Stl'afwetboek, Zijn zij geene ambtenaren, dan \alt, naar het 
oordeel der Commissie, de overtl'eding van art, 14 ongetwijfeld onder art, 436, 

Maar met het oog op de min of meer weifelende uitlating van den Minister 
van Financiën, zoude ik in 't belang van het goed verstand van de wetten die 
op dit oogenblik onze aandacht bezighouden, wel de Regeering willen uitnoodigen 
om over dit geschilpunt haal' oOl'deel uitdrukkelijk en duidelijk te willen uitspreken, 

In geen geval behoeft en behoort art, 14 der loterijwet naar het oordeel del' 
Commissie gehandhaafd te worden, 

De heer BLOEM, ,llinister flan Financiën: Indien aan de Regeering bepaald de 
Vl-aag gesteld wOl'dt of zij van oOl'rleel is, dat een collectant of een debitant een 
ambtenaar is, dan beantwool'dt zij die vraag ontkennend, 

Maar ik neem de vrijheid nog te herhalen wat ik zoo even gezegd heb, dat, 
wanneel' art, 14 vel'viel , het gevolg daarvan zou zijn, dat het ovel'doen van één enkel 
lot eene straf bare handeling zou zijn, en dat is toch stellig niet de bedoeling, 

De heer DE RUL TER ZYLKER, lid der Commissie van Rapporteurs: Eene Commissie 
van RappOl'teurs voor eene ingewikkelde en vel' om zich heen grijpende wet als 
deze, vergeet licht , dat wat àer Regpering en haal' duidelijk VOOI' den geest staat omdat 
zij zich daal'mede aanhoudend bemoeien, aan de leden der Ibmer gemakkelijk ont
snapt, Het is dus niet overbodig te hel'Înneren aan de juiste bewoOl'dingen van al't, 
3 der wet op de Staatslotel'ij , waal' duidelijk te lezen staat: "de uitgifte (der loten) 
geschiedt NIET ANDERS dan aan collecteurs" enz. Deze alleen met of zondel' behulp 
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van de debitanten, eveneens ambtenaJ'en, kunnen ze verkoopen j zij zijn de eenige 
en bij uitsluiting bevoegden j zij worden dooI' het openbaar gezag aangesteld. 

Overigens gelooof ik dat de Minister dwaalt als hij zegt dat het plegen van ééne 
enkele daad valt ill het artikel. Gevorderd wordt in de loterijwet het maken van 
zijn bedJ'ijf daarvan. En reeds het plegen van eene daad van dien aard valt in art . 
196 van het Strafwetboek. Hoeveel te meel' dan het maken van zijn bedrijf daarvan! 

[Het amendement werd verworpen met 41 tegen 17 stemmen.] 

Art. 11. 

De feiten in het vorig artikel bedoeld, worden beschouwd 
als overtredingen. Zij worden als zoodanig berecht voor zoover 
niet in de bijzondere wet uitdrukkel~jk het tegendeel bepaald is. 

De in de wetten in het vorig artikel bedoeld met name ge
noemde poging bl\ift als zelfstandige overtreding strafhaar. 

De op in het vorig artikel bedoelde feiten gestelde gevange· 
nisstraf 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. 

Wanneer op herhaling van overtreding zwaardere straf is ge
steld, zonder vermelding van eenig tijdvak, binnen hetwelk die 
herhaling 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 veroor
deeling van den schuldige onherroepelijk i geworden of de op 
de overtreding gestelde geldboete vrijwillig is betaald. 

Waar een andere aanvaugstijd van den termijn voor de her
haling vastgesteld, is bepaald, wordt de in het vorige lid be
doelde tijd van aanvang daarvoor in de plaats gesteld. 

Advies van den Raad van State. 

[Art. 15 van het ontwerp, bij ,len Raad van State in behandeling, "as gelijk aan art. 
l3 O.R.O., hierna op bI. 225 voorkomende, met uitzondering van het 7e, 8e en ge lid, 
die in eerst vermeld artikel niet waren opgenomen.] 

Ä1·t. 15 [gewijzigd het latere art. 13 O.R.O.]. Art. 43 der jachtwet 
[art. 10, nO. 14J schrijft voor, dat bij elke veroordeeling door den rechter 
bepaald moet worden, dat, indien de veroordeelde in gebreke blijft de 
gerechtskosten te voldoen of de verbeurdverklaarde voorwerpen uit te 
leveren of de get.axeerde waarde te voldoen, de opgelegde straf door 
gevangenisstraf zal worden vervangen. 

Gevangenzetting om het niet voldoen der gerechtskosten moet ook volgens 
art. 12 der wet van 20 Augustus 1859 (Staatsblad nO. 93) [art. 10, nU, 15] 
op den loodsdienst voor zeeschepen, door den rechter worden bevolen. 
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Bestaat er eenige reden om in deze twee wetten die gevangenzetting 
wegens niet betaling der gerechtskosten te behourlen? Zoo ne"n, dan 
meent de Raad dat die juist in dit artikel 15 zou kunnen worden afge
schaft. De in vordering der gerechtskosten zal dan ook in de gevallen 
bij die wetten bedoeld geschieden overeenkomstig den algem eenen regel 
daarvoor bij het Wetboek van Strafvordering te stellen. 

Dat verbeurd verklaring van niet in beslag genomen voorwerpen door 
hechtenis wordt vervangen, ingeval die voorwerpen niet worden uitge
leverd of het geldelijk bedrag waarop zij bij de uitspraak geschat worden 
niet binnen een bepaalden tijd wordt betaald, is in art. 34 Wetboek 
van Strafrecht tot regel aangenomen. Het mag daarom raadzaam geacht 
worden het speciale voorschrift daaromtrent iu art. 43 der jachtwet voor
komende in te trekken. Art. 15 alin. 2 noemt nu dit punt niet. 

In art.. 15 worden de in specialo wetten voorkomende speciale be
palingen betreffende herhaling niet ingetrokken; zij blijven dus gehanohaafd. 

De Raad kan ziüh daarmede in zoover vereenigen , dat ook hij van 
oordeel is, dat het niet met het stelsel van het W fltboek van Straf
recht strijdt, dat de gevallen, waarin herhaling tot verzwaring van straf 
kan leiden, de tijd gedurende ",eiken eene eerste overtreding tot die 
verzwaring grond zal opleveren en de mate dier verzwaring, aan de 
bijzondere wetten worden overgelaten. Maar naar zijn inzien behooren 
twee punten vast te staan en voor alle gevallen, waarin de speciale 
wetten verzwaring wegens herhaling aannemen, als regel te gelden, na
melijk teri eerste, dat eene voorafgegane overtreding niet gedurende 
het gansche leven des overtreders, maar slechts tijdelijk tot verzwaring 
der straf bij latere overtreding leiden kan; en 20. dat het daarvoor te 
stellen tijdvak moet gerekend worden sedert de schuldige wegens de 
vroegere overtreding onhel'l'oepelijk is veroordeeld, evenals de regel is 
in het derde boek van het Wetboek aangenomen. 

Dat herhaling van overtreding tot verz waring van straf aanleiding 
zal geven, hoe lang ook de tijJ moge zijn die de latere van de vroegere 
overtreding schei de , zooals bij art. 12 der wet van 1853 (Staatsblad 
nO. 102) 0[1 de kerkgenootschappen; bij art. 27 der wet van 1869 (Staatsblad 
na. 57) regelende het toezicht op het gebruik van stoomtoestellen en 
bij art. 3 der wet van 1878 (Staatsblad no. 115) betIlugeling der long
tlflkte [zie art. 10, nOS. 10, 25 en 26], is aangenomen, komt den Raad 
voor zoozeer in strijd te zijn met het stelsel van het nieuwe Wetboek, 
dnt geene altijddurende gevolgen aan eene veroordeeling tot straf heeft 
willen verbinden, dat die genoemde wetsartikelen in dit opzicht niet 
on veranderd mogen worden gelaten. 

Als tijdstip van aan vang van een termij n nemen enkele wetten, die 
de verzwarende omstandigheden van herhaling slechts tijdelijk doen werken, 
de vel'oordeeling of de eerste veroordeeliug aan, zie art. 19 der wet van 
1865 (Staatsblad no. 60) op de uitoefening der geneeskunst; art. 31 der 
wet van 1865 (Staatsblad na. 61) op de uitoefening der artsenij bereid
kunst; art. 12 der wet van 1874 (Staatsblad no. 98) op de uitoefening 
der veeartsenijkunst , en art. 6 der wet van 1880 (Staatsblad no. 89) 
bescherming van diersoorten nuttig voor landbouw of houtteelt. [Zie 
art. 10, n'l<· 18, 19, 28 en 42.] Het schijnt van belang eens vooral 
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vast te stellen, dat ook in die gev!.l1Jen de termijn gerekend moet worden 
sedert de schuldige voor de vroegere overtreding onherroepelijk is ver
oordeeld. Bezwaar tegen het vasthouden aan een algemeenen regel be
staat hier niet. 

Tegen het derde lid van art. 15 heeft de Raad van State het bezwaar, 
dat het bedenkelijk is een woord, dat in het strafrecht eene bepaalde 
beteekenis heeft, in enkele strafbepalingen in een anderen zin te ge
bruiken. Hier is dit niet onvermijdelijk, en behoort het dus· te worden 
vermeden. 

In de wet van 1876 (Staatsblad no. 150) houdende maatregelen tegen 
het gevaar, hetwelk door den in-, door- en vervoer van vergiftige stoffen 
kan ontstaan (art. 2) wordt strafbaar gesteld de poging tot overtreding 
van eenen algemeenen maatregel van inwendig bestuur. Het kan weinig 
moeite kosten de voorschriften van dien algemeenen maatregel van in
wendig bestuur 'l.ÓÓ in te richten, dat daarme"de ook die handelingen 
worden te keel' gegaan, die men als poging tot overtreding heeft meenen 
te moeten treffen. Alle vermelding van poging kan dus uit art. 2 wor
den weggenomen Lzie art. 10, no. 36]. 

In art. 18 der wet van 1881 (Staatsblad no. 76) [art. 10, no. 43] 
omtrent de zeevisscherijen kan men de woorden: poogt te dooden of te 
vangen, veranderen in: t"acht te dooden of te vangen. In de jachtwet 
(art. 20) [al:t. 10, nO. 14] kan men insgelijks tracht op te sp01'en, te be
machtigen of te dooden, schrij ven, en zoo de woorden: eenige poging 
doet, doen verdwijnen. 

Door aldus de redactie te wijzigen, zullen de feiten, die men straf
baar wil stellen, vanzelf hAt karakter van zelfstandige overtreding aan
nlèmen, zonder dat men in art. 15 een algemeenen regel behoeft op te 
nemen, die, zooals hij daar staat, zonder bijgevoegde toelicht.ing voor 
niet velen begrijpelijk zal zijn. 

Weinige verbeteringen in het strafrecht door het nieuwe Wetboek 
tot stand gebracht, werden op grond van ondervonden bezwaren zoo 
zeer gewenscht, als de uitsluiting der cumulatie van vrijheidstraf en 
geldboete. Het stelde daarom den Raad te leur, dat de Ministers meenen 
te moeten afzien van het denkbeeld om de bestaande wetten ook op dit 
punt met het nieuw aangenomen stelsel in overeenstemming te brengen. 
Zijn de bezwaren, die de Ministers daarvan terughouden, inderdaad over
wegend? De Raad van State meent dat te moeten ontkennen. 

Door daar, waar de rechter in het ergste geval mag cumuleeren, 
de cumulatieve straf bedreiging ge
heel voor eene alternatieve te doen 
plaats maken, zou men inderdaad. 
de Raad erkent het, de maxima der 
straffen niet onbelangrijk verlagen. 
Dit en bloc, door eene algemeene 
bepaling te doen, achten de Minis
ters zóó bedenkelijk, dat zij daar
van de verantwoordelijkheid niet 
zouden willen dragen. Maar de Raad 

Rapport aan den Koning. 

AI·t. 15 oud (13 nieuw [11]). De be
voegdheid tot gevangenzetting we
gens niet betalen der gerechtskosten, 
verleend bij art. 43 der jachtwet en 
art. 12 der wet van 20 Aug. 1859 
(Staatsblad nO. 93), wil dt. Raad van 
State hier ter plaatse intrekken. 
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lUeent, dat aan dit bezwaar vol
doende kan worden te ge moet ge
komen, indien, bij uitsluiting der 
bevoegdheid tot cumulatie, tevens 
bevoegdheid gegevell werd de vrij
beidstraf op te voeren tot het nu 
in elk geval gestelde maximum, ver
meerderd met zoovele dagen als bet 
maximum der daar bedreigde geld
boete vijftallen guldens bevat, of 
indien dit maximum f 900 te boven 
gaat, met zes maanden, op het voor
beeld van art. 23 Wetboek vllon Straf
recht.. De staat, dien de Raad de 
vrij beid neemt, hier bij te voegen, 
toont dat voor de wetten, welker 
strafrechtelijke bepalingelI in art. 14 
worden gehandhaafd, op enkele uit
zonderingen na de op te leggen 
hechtenis dan toch niet het maxi
mum van een jaar in art. 18, alin. 
1 , Wetboek van Strafrecht bepaald 
zou te boven gaan. 

Die enkele uitzonderingen betref
fen de wetten op de uitoefening 
der geneeskunst, der artsenij bereid
kunst, bet veeartsenijkundig Staats
toezicht, de quarantainewet en de 
beteugeling der longziekte, in welke 
wetten een maximum van f 500 
boete voorkomt, als vereenigbaar 
met een maximum van een jaar 
gevangenisstraf. El' schijnt echter 
geen bezwaar, ten minste geen over
wegend bezwaar tegen te zijn, voor 
die gevallen de hechtenis, al mag 
zij dan niet meer met de boete wor
den gecumuleerd, tot het maximum 
van een jaar te beperken. 

Bet voordeel van het dadelijk ver
laten van een veroordeeld stelsel, 
dat zooveel kwaad heeft gesticht, 
mag werkelijk om die enkele be
palingen niet worden prijsgegeven. 

De ondergeteekenden zijn van oor
deel dat, daargelaten de vraag of 
dit in het algemeen wenschelijk zou 
zijn, hetgeen wellicht ll!-0eilijk kan 
worden ontkend, die intrekking iu 
ieder geval buiten het kader van 
dit wetsontwerp ligt. Immers het 
Strafwetboek zwijgt geheel over de 
kosten. 

Ook de bezwaren tegen het derde 
lid van dit artikel kunnen niet 
worden gedeeld. 

Ditzelfde geldt van de opmerking 
van den Raad van State over de 
cumulatie van vrijheidstraf en geld
boete. De vraag schijnt hierbij ge
daan te mogen worden of de zaak 
wel van zóó overwegend belang is 
als de Raad het wil doen voor
komen, en of het wel zoo geheel 
juist is van de cumulatie te spreken 
als van een veroordeeld stelsel» dat 
zooveel kwaad heeft gesticht". 

V eroordeeld is het stelsel zeker 
maar vooral op theoretische gronden. 
In de practijk zijn de bezwaren nooit 
zóó op den voorgrond getreden, dat 
het noodzakelijk geacht moet wor
den het werk der in voering van 
het Wetboek van Strafrecht om die 
reden alleen nog lastiger en uit
voeriger te maken. Al hetgeen niet 
volstrekt noodzakelijk is, moet naar 
de zienswijze van de ondergetee
kenden hierbij worden vermeden. 
Het verdient voorts opmerking, 
dat in het eigen stelsel van den 
Raad van State het vraagstuk slechts 
gedeeltelijk wordt opgelost, daar 
hij zelf erkent, dat in dat stelsel 
eenige uitz'onderingen zouden blij
ven bestaan, waarop de voorge
stelde regeling niet volledig van 
toepassing is. 

O.R.O. Art. 13. De feiten in het vorig artikel bedoeld, worden be
schouwd als overtredingen. Zg worden als zoodaljig berecht voorzoover 
niet in de bijzondere wet nitdrukkelgk het tegendeel bepaald is. 

De in de in het vorig artikel bedoelde wetten voorkomende bepa
lingen omtrent solidariteit bij veroordeeling tot boete, voorziening In 

V 15 
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geval van wanbetaling van boete, bestemming van boete en van ver
beUl'dverklaarde, niet vernietigde of onbruikbaar gemaakte, voorwerpen, 
verval van het recht van strafvordering door transacti.e of door vrij
willige betaling van het maximum der boete, alsmede omtrent ver
zachtende omstandigheden blijven of zijn ingetrokken, 

De in die wetten met name genoemde poging blijft als zelfstandige 
overtreding straf baar. 

De wegens de in het vorig artikel bedoelde feiten bedreigde gevan
genisstraf wordt vervangen door hechtenis met een maximum van ge
lijken duur doch den tijd van een jaar niet overschrijdende en met een 
minimum van één dag, 

Het minimum der bedreigde geldboete wordt gesteld op of vermin
derd tot vijftig cents. 

Wanneer vrijheidsstraf en geldboete beide bedreigd zijn, kan de rechter 
ook ééne van beide uitspreken. 

Wanneer wegens herhaling van overtreding zwaardere straf is bedreigd, 
zonder vermelding van eenig tijdvak, binnen hetwelk die herhaling moet 
hebben plaats gehad, is die bepaling slechts dan van kracht wanneer 
tijdens l:.et plegen van de overtreding nog geen vijf jaren zijn verloopen, 
sedert de schuldige voor de vroegere overtreding onherroepelijk is ver
oordeeld of daarvoor vrijwillig de geldboetE' heeft betaa.ld. 

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

De bepalingen van het tweede en het vierde lid van dit artikel zijn 
niet van toepassing op feiten in nO. 5 van het vorig artikel bedoeld. 

Memorie van Toelichting. 

AI,t. 13, EEr.STE LID. 't>worden beschouwd als ove,'tredingen." Inderdaad 
dragen zij allen (daargelaten dan die feiten waartegen thans in het 
Strafwetboek voorzien is en die dus hier buiten aanmerking blijven) 
het karakter van :>wetsdelicten". Ware het anders, dan zou men ze in 
het Strafwetboek hebben opgenomen, Hiermede strijdt niet dat men 
enkele malen van »poging" vindt gewag gemaakt j zie beneden bij de 
toelichting van het dE.'rde lid. Even min, dat in art. 12 der onder no, 44 
[10, nO, 43] gehandhaafde wet bij een der daar bedoelde personen 
zekere :>wetenschap" gevorderd wordt j ook de visschel' zelf weet wel 
dat hij naar robben vischt. Waar het op aankomt is dit: dat het van
gen van robben eerst door de wet tot onrecht gemaakt is, In bedoeld 
artikel geldt het dan ook geene "medeplichtigheid", die bij overtre
dingen niet voorkomt, maar eene zelfstannige overtreding, 't geen, daar 
de wet het woord medeplichtigheid niet gebruikt, 10 dit ontwerp niet 
behoeft te worden uitgedrukt, 

Zij WOl'den als zoodanig berecht »V001'ZOOIJe,' niet in de bijzond~,'e wet uit
dl'ukkelijk het tegendeel bepaald is." 

V gl. de wet op de schutterij; art, 54 der wet op het notarisambt; 
art, 19 der wet van 28 Augustus 1843 (Staatsblad nO. 37); art, 10 
der wet van 10 September 1853 (Staatsblad nO, 102); art. 8 in fine 
der wet van 30 December 1865 (Staatsblad nO. 173) (zie ons art. 12 
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onder no. 15 [10 , no. 15]; art. 30, tweede lid, der wet van 7 April 
1869 (Staatsblad n". 5 7). El' is geen voldoende grond om deze afwij 
kingen van den regel (hoe men daarover in 't algemeen oordeelen moge) 
bij gelegenheid van de in voering van het Strafwetboek te doen vervallen. 
Overigens is ook bij de redactie van art. 3 van de wet tot wijziging 
del' wot op de rechterlijke organisatie het bestaan dezer uitzonderingen 
verondersteld. 

TWEEDE LID. Voor zoo ver de speciale wetten, straf bedreigende tegen 
feiten in (het TWflede en Derde Boek van) het Wetboek niet voorzien, 
voorschriften bevatten omtrent bijzondere faits justificatifs, omtrent den 
eisch eener klacht of eener van zekeren tak van administratie ontvangen 
machtiging als voorwaarde voor vervolging, of omtrent recidieve -
kortom omtrent ondel'wel-pen mede niet in (het Eerste Boek van) het 
Wetboek van Strafrecht behandeld, kan natuurlijk niemand verlangen 
dat die voorschriften ter gelegenheid van de invoering van het Straf
wetboek zouden worden ingetrokken. Alleen dàn zal men tot intrek.king 
moeten besluiten als deze voorschriften, hoewel dan niet met den letter, 
toch met het systeem van het Eerste Boek in botsing komen (zie be
neden onder f) . 

Voor zoo ver echter de speciale wetten, straf bedreigende tegen feiten 
in het (Tweede en Derde Boek van het) Wetboek niet voorzien, daarbij 
speciall:l voorschriften geven omtrent de ondel'werpen in het (Eerste Boek 
van het) Strafwetboek will voorzien (toerekenbaarheid, verval van 't 
recht van strafvordering, bestemming der boete, enz.) daar heeft men 
ûch, - met 't oog op art. 91 Strafwetboek en den regel :t lea; gene
I'alis non del'ogat legi speciali" , - af te vragen of men deze exceptio
neele bepalingen wil laten voortleven - 't geen gebeuren zou als men 
er van zweeg, want bij de toepassing van art. 91 maakt het geen ver
schil of de species is ouder dan wel jongm' dau het genus - dan wel 
door hare intrekking de toepassing der algemeene regelen van het Eerste 
Boek ook ten aanzien van die onderwerpen mogelijk maken. 

Leest men het tweede lid van art. 13, dan ziet men dat van zes 
soorten van bepalingen de bl~vende of eerste afschaffing wordt voor
gedragen: 

a. solidariteit der boete; 
b. verhaal van de boete. 
Daal' het bij deze beide punten slechts geldt de, om boven aange

duidfl reden noodig geachte, bekrachtiging van voorschriften der thans 
geheel vervallende wet van 22 April 1864, is toelichting overbodig; 

c. bestemming del' boete en van verbeurdverklaarde voorwerpen, 
voorzoover zij niet ter vernietiging of onbruikbaarlllaking worden aan
gewezen. 1 Volgens het StrafWEtboek (art. 35) vervallen alle boeten enz. 
aan den Staat. Er is geen enkele reden waarom men daarmede strijdende 
bepalingen (zie bijv. de Publicatie van 24 Februari 1806) bestendigen 
zou. Bepaaldelijk met het premiestelsel ten behoeve van hen, die be-

1 Vernietiging of on bruikbaarmaking is geen straf maar een politiemaatre~e1. Alle bepalingen 
daaromtrent in speciale wellen voorkomende, blijven van krocht, terwijl, zoover de speciale 
wet zwijgt, het algemeen voorschl'irt geldt van art. 221ee [2 19J Wetboek van Strafvor
dering (vervangende art. 22 van de wet van 1854). 
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keuringen doen, moet, om bekende redenen, voor goed gebroken 
worden. 

d. Tl'ansactie. Dat de transactie, nog altijd volgens sommige speciale 
wetten - jachtwet, postwet enz. - toegelaten, een overblijfsel is uit 
den tijd toen het strafrecht van het privaatrecht niet voldoende werd 
onderscheiden, is onbetwistbaar. Kan men haar uit het fiskale strafrecht 
nog niet geheel verbannen, althans niet zonder de fiskale wetgeving aan 
eene geheele herziening te onderwerpen, de tijd schijnt gekomen om 
haar althans te doen verdwijnen uit de niet-fiskale , speciale wetten, 
om dezelfde wel bekende reden waarom men haar ook in het Strafwet
boek niet heeft willen toelaten. 

Of zou men meenen, gelijk wel eens heweerd is, dat de vrijwillige 
betaling van het maximum der boete, wèl in het Strafwetboek toege
laten, een soort van transactie is? Die meening ware volkomen onjuist. 
Wat de transactie kenmerkt (zie art. 1888 Burg. Wetboek): opoffering 
van beide zijden - ontbreekt juist bij de betaling van het maximum; bij 
deze laatste wordt dan ook niet, gelijk bij de transactie, de deur ge
opend voor dat loven en bieden dat te eenenmale beneden de waardig
heid der straf justitie is, noch voor die misbruiken die, zooals on:.::e 
voo:ouders maar al te zeer ondervonden hebben, uit de transactie op 
strafrechtelijk gebied kunnen voortvloeien. 

e. Vl'i,jwillige betaling van het maximum. Hier dient juist omgekeerd, 
de intrekking niet om af te schaffen, maar om alle speciale overtredingen, 
waarop als hoofdstraf alleen geldboete is gesteld, gelijkelijk te brengen 
onder heerschappij van arl. 74 Strafwetboek. Zonder deze intrekking 
zou men de speciale wetten, waar thans veelal uitdrukkelijk naar art. 
254 Strafvordering verwezen wordt (zie bijv. art. 52 der jachtwet) 
moeten wijzigen. 

f. Verzachtende omstandigheden. Al bewaart het Eerste Boek van het 
Strafwetboek over dit onderWel"p het stil:.::wijgen, het voortleven van 
de daartoe betrekkelijke bepalingen in de latere speciale strafwetten en 
het in zóóver in stand houden van de, dan nog te wijzigen, artt. 463 
Code Pénal en 20 der wet van 1854, ware met het stelsel van het 
Strafwetboek in strijd. Waar de speciale minima zijn afgeschaft, is het 
instituut der verzachtende omstandigheden onmogelijk, terwijl het even 
onmogelijk is in de speciale wetten en dáár alleen, de speciale minima 
te handhaven. 

Hoe men overigens over de afschaffing zoo wel van de speciale m~nzma 
als van de verzachtende omstandigheden denken moge, te ontkennen is 
het niet dat daardoor op het gebied der speciale wetten eene groote 
verbetering tot stand komt. Op dit oogenblik bestaat de grootste om"egel
matigheid. Terwijl in de latere wetten toepasselijkverklaring van de artt. 
463 Code Pénal en van art. 20 der wet van 29 Juni 1854 regel is, 
bijna zonder uitwndering, is zij in de oudere wetten veelal achterwege 
gelaten en bevatten sommige dezer laatste zóó hooge minima dat men 
somwijlen tegen vervolging opziet. 

De in de speciale wetten voorkomende speciale bepalingen betreffende 
verjaring worden niet ingetrokken en blijven dus hehandhaafd; zie bijv. 
de wet van 10 September 1853 (Staatsblad nO. 102) [art. 10, nO. 10]. 
Dergelijke speciale bepalingen zijn, nu zoowel de strafrechtelijke bepalingen 
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van den Code Rural als de bekende wetten van 1829 en 1830 vervallen, 
hoogst zeldzaam. 

Df:RIJE LID. Vgl. art. 20 der Jachtwet, art. 2, 2de lid del' wet van 
28 Juni 1876 (Staatsblad nO. 150) en art. 18 der wet van 21 Juni 
1881 (Staatsblad nO. 76). [Zie art. 10, nOS. 14 , 36 en 43]. 

Dflt, waar de wet van »poging tot in voer" of »poging tot bemach
tiging van wild of van visch" spreekt, aan geen eigenlijke ,. poging" , 
maal' aan eene zelfstandige overtreding Of misdrijf te denken is, werd, 
op analoog gebied, van ouds begrepen. De Hooge Raad heeft, op gron
den die ook hier moeten gelden, steeds te recht geweigerd op de poging 
tot frauduleusen invoer (art. 205 der Algemeene wet van 1822), art. 
2 Code Pénal toepasselijk te achten, en daar geldt het, naar ons stellig 
recht, nog wel een misdrijf. A jortiol'i moet men voor de hier bedoelde 
wetten hetzelfde aannemen. Wordt in art. 27 van dit ontwerp [25] voor 
zooveel betreft de »poging tot ontduiking van gemeentebelasting" een 
ander stelsel gehuldigd, dan geschiedt dit eenig en alleen omdat de 
Minister THORBIlCKE zich destijds uitdrukkelijk in dien tegenovergestelden 
zin verklaard heeft, terwijl overigens tegen de voldoening aan de dool' 
dien staatsman gegeven belofte te minder bezwaar bestaan kan, daar 
na de afschaffing del' gemeenteaccijnzen, althans in nagenoeg alle gemeenten 
des Rijks, poging tot ontduiking van gemeentebelasting zich feitelijk niet 
meer denken laat. Wie verzuimt een bond aan te geven, poogt niet te ont
duiken, maar ontduikt; wordt de ontduiking ontdekt, dan is toch zijne 
overtreding even goed voltooid als bet misdrijf van den dief wien men 
het gestolene weder afneemt. Alleen bij binnensmokkelen van accijns
plichtige voorwerpen kon, taalkundig, van poging (to·t invoer) ge
sproken worden. 

V IIlltDE LID. »doch den tijd van een jaar niet ovel·schrijdende". Dat wegens 
feiten waartegen thans niet in het Strafwetboek voorzien is, door eene 
speciale wet gevangenisstraf van meer dan een jaar bedreigd wordt, is 
eene groote zeldzaamheid en waar het voorkwam, is de bepaling meesta.l 
vervallen. 1 Toch is de reserve noodig; zie art. 12 der wet van 10 September 
1853 (Staatsblad nO. 102) [art. 10, nO. 10]. Zou men het wellicht bedenkelijk 
vinden de daal' bedreigde straf van twee jaar gevangenis tot één jaar 
hechtenis te verminderen? Dan houde men in 't oog dat in 29 jaren 
eerstgenoemde strafbepaling geen enkele maal is toegepast. 

ZESDE LID. Deze bepaling is volstrekt noodig. Bij al die wetten waarin 
de artt. 463 C. P. en 20 der wet van 1854 toepasselijk worden ver
klaard, bestond de hier bedoelde vrijheid. In zóóver moet zij dus gehand
haafd blij ven, terwijl de omstandigheid dat men in sommige oudere wetten 
de verwijzing naar art. 463 C. P. verzuimd heeft, niet tot het besten
digen eener anomalie mag leiden. 

Ernstig heeft de Regeering overwogen of zij nog niet een stap verder 

1 De wet van 23 April 1879 (Staat8blad no. 73), gold slechts tot 1 Januari 1881. 
Arl. 18 der wet van 28 Maart 1877 (Staat8ólad DO. 35), vervult door ult. 184 eu 180 
vaD het Wetboek van Strafrecht enz. 
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zou gaan en, overeenkomstig het stelsel van het Strafwetboek, de Cllmlda/ie 
van vrijbeidstraf en geldboete zou uitsluiten. Het bleek haar echter dat 
dit niet mogelijk was zonder ingrijpende veranderingen van dien aard 
dat men dan ten slotte de bestaande wetten, in plaats van ze met 
wijzigingen waarvan ieder de beteekenis overzien kan te handhaven, op 
nieuw in stemming zou moeten brengen. Waar de rechter in het ergste 
geval mag cumuleeren, zou men, zoo de cumulatieve straf bedreiging 
geheel voor eene alternatieve plaats maakte, de maxima ook der vrljheidstraf 
moeten verhoogen. Dit en bloc, door eene algemeene bepaling, te doen, 
zou leiden tot gevolgen waarvan niemand de verantwoordelijkheid zou 
willen dragen. 

ZEVENDE EN ACHTSTE LTD. De in speciale wetten voorkomende speciale 
bepalingen betrE'ffende herhaling worden niet ingetrokken; zij blljven 
dus gehandhaafd. Op twee punten worden zij echter voorzoover noodig 
gewij?:igd waarvan het nut en de noodzakelijkheid zoo in bet oog springen, 
dat zij eigenlljk geen tOE'lichting hehoeven. Immers eene voorafgegane 
overtreding mag niet gedurende het gansche leven des overtreders, 
maar slechts tijdelijk tot verzwaring der straf bij latere overtreding 
leiden en het daarvoor te stellen tijd vak moet gerekend worden sedert de 
schuldige wegens de vroegere overtreding onherroepelljk is veroordeeld, 
evenals de regel is in het derde Boek van het Wetboek van Strafrecht. 

NEGENDE LTD. Deze bepaling dient om de schutterij wet voorloopig, 
ook wat de executie der opgelegde straffen en de bestemming der boete 
betreft, in haar geheel te handhaven. 

Antwoord der Regeering. c. 

[Zie omtrent bet vel"Vullen vun het t"eede lid vun nrt. 13 O.R.O. hierl'ool' hl. 82J. 

[Vervolg van hiervoor bI. 83.J Van de gelegenheid, die zich thans 
aanbood, is tevens gebruik gemaakt om te voldoen aan den meer
malen geuiten wensch om waar in speciale wetten nog vrijheid- en ver
mogenstraf gelijktijdig mochten worden opgelegd, die wetten ook in dit 
opzicht in overeenstemming te brengen met dE' beginselen van het Straf
wetboek. Het vroegere zesde lid van art. 13 kon daardoor vervallen. 

N.v.W.o. Art. 13 wordt gelezen: 
De feiten in het vorig artikel bedoeld, worden beschouwd als over

tredingen. Zij worden als zoodanig berecht voorzoover niet in de bij
zondere wet uitdrukkelijk bet tegendeel bepaald is. 

De in het vorig artikel bedoelde wetten met name genoemde poging 
blijft als zelfstandige overtreding strafbaar. 

De wegens in het vorig artikel bedoelde feiten bedreigde gevangenis
straf wordt vervangen door hechtenis met een maximum van gelijken 
duur, doch den tijd van een jaar niet overschrijdende en \Det een mi
nimum van één dag. 

Het minimum der bedreigde geldboete wordt gesteld op of vermin
derd tot vijftig cents. 

Wanneer wegens herhaling van overtreding zwaardere straf is bedreigd I 
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zonder vermelding van eenig tijdvak, binnen hetwelk die herhaling 
mo"t hebben plaats gehad, is die bepaling slechts dan van kracht wan
neer tijdens het plegen van ele overtreding nog geen vijf jaren zijn ver
loop en , sedert de vroegere veroordeeling van den schuldige onherroe-

pelijk is geworden. 
Waar eeu andere aanvangstijd van den termijn voor de herhaling 

vastgesteld, is bepaald, wordt de in het vorige lid bedoelde tijd van 
aanvang daarvoor in de plaats gesteld. 

De bepalingen van het vierde lid van dit artikel zijn niet van toe
passing op feiten in nno 5 van het vorig artikel bedoeld. 

Verslag van de Tweede Kamer. d. 

Art. 13. Alinea 2. De aanhef dezer alinea is niet juist. Hij zoude 
moeten luiden: "De in de i·n het vorig artikel" enz., maar het is beter 
te zeggen: "De in de wetten in het vOl'ig al·tikel bedoeld met name ge-

noemde poging" enz. 
Alinea 4. De Commissie betreurt het dat de zesde alinea van het 

oorspronkelijk artikel door de Regeering is teruggenomen. 
De in die alinea gestelde algemeene regel verdient haars inziens de voor

keur boven al de partieele wijzigingen van zeer vele verschillonde artikelen 
door de woorden ~ en" in :0 of" te veranderen en de woorden: "te zamen 
of afzonderlijk" tell!ens te laten vervallen. Men loopt toch nog gevaar 
eenige bepaling vergeten te hebben, 
zoodat een algemeene regel wen
schelijk blijft. De Commissie zoude 
wenschen te lezen: :0 Wanneer v/'id
heid.<stl·af en !leldboete beide bedreigd 
zijn, kan de l'echtel' slecht.q eene van 

. beide uitspl'eken" . De aanduiding van 
bet woordje "en" is daarenboven 
niet altijd met weinige woorden te 
doen. Men vergelijke, wat de CO!D
missie onder art. 12 [10] op verschil

Antwoord der Regeering. d. 

Art. 13 (nu 11). Alinea 2. Blij
kens de gewijzigde redactie van bet 
artikel is aan deze ol·merking ge
volg gegeven . 

Alinea 4. De Regeering beeft met 
eenige verwondering van deze op
merking kennis genomen. Zoowel 
door den Raad van State als door 

lende plaatsen beeft aangeteekend. anderen die over de cumulatie van 

Alinea 5. Aan bet slot dezer alinea 
moeten na de woorden :0 onherroe
pelijk is geworden", geplaatst worden 
de woorden: »of de op de ovel·treding 
gestelde geldboete t'rijwillig is betaald." 

Zij zijn noodig wegens overtre
dingen die vóór de invoering van 
het Wet.boek van Strafrecht ge
pleegd zijn. 

,1linea 7. Waarom is bier eene 
uitzondering gemaakt van de vierde 
alillca voor de feiten iJl nU. 5 (scbuL
terijwet) bedoeld? Is die uitzonde
ring Jloodig? De Commissie meent 

boete en gevangenisstraf, aanvan
kelijk in de speciale wetten behou
den gebleven, hun gevoelen uit
spraken, is het betreurd dat een 
toestand bestendigd werd die bij 
het Wetboek van Strafrecbt in zoo 
hooge mate werd afgekeurd. Bekend 
is het voorts, dat ook de Minister 
MODDERMAN niet dan noode de be
kende algemeene formule in zijn 
ontwerp had opgenomen. Men had 
daarom verwacht, dat de poging 
deL' Regeering OJU datlraau een einde 
te maken ook door de Commissie 
zou zijn gewaaràeerd. 
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van neen. Thans is in genoemde wet 
geen minimum van boete bepaald; 
maar de op te leggen boeten zullen toch 
wel nimmer lager zijn dan 50 cents, 

Intusschen wordt thans eene uit
zondering gemaakt van de bepalin
gen der vierde alinea, terwijl in art, 
13 van het oorspronkelijk ingediend 
wetsontwerp dit eveneens voor het 
vierde lid gold, Dat vierde lid is 
thans echter het derde lid van dit 
artikel van het gewijzigd ontwerp, 
Gaarne vernam men welke de be
doeling van de Regeering is, 

De Regeering blijft dus hier haar 
stelsel handhaven, hetgeen niet be
hoefde te beletten dat zij in art, 29 
(nu 26 [27J) de door de Commissie 
gewilde formule heeft overgenomen 
omdat het daar eene geheel tijde
lijke regeling geldt, 

De hier en daar voorkomende 
redactiefeilen zijn thans hersteld, 

All1lea 5, Aan deze opmerking 
is gevolg gegeven, 

Alinea 7, De Regeering kan in de 
hier voorgestelde wijziging berusten, 

G,O, Art, 11 = Art, 11. 

Beraadslagingen in de Tweede Kamer, 
tIl Maart 1886,) 

De heel' DE RANITZ: Bij de algemeene beschouwingen [hiervoor blo 48 en 
49J wees ik eel'gistel'en met een enkel woord op de ver stl'ekkende gevolgen van 
de invoering van het Stl'afwetboek in vel'band met de aanneming van dit wets
ontwerp, Onwillekeurig denkt men aan schoonmaak en verhuizing; tal van wetten 
wOl'den geheel of ten deele afgeschaft, vele bepalingen wOl'den opgeknapt of vel'
nieuwd, Na dien remue-ménage zal de rechtel' eene nieuwe woning betrekken, 
Maal' bij zal zich daal'in nog niet dadelijk te huis gevoelen, en de toepassing del' 
wet zal nu moeilijkel' zijn dan vl'oeger, Het mag betwijfeld wOl'den of de gevolgen 
van de invoel'ing van het nieuwe Stmfwetboek, in verband met deze wet, ieder 
wel duidelijk VOOI' den geest staan, Daal"om meen ik ten allen ovel"vloede te mogen 
wijzen op een van de gevolgen van het al't. 11 dat nu in behandeling is, Niet 
alleen dat dOOI" deze invoeringswet tal van wetten en gedeelten van wetten worden 
afgeschaft en gewijzigd, maar dit [u"1, 11 zal, in transitu, de tegenwoOl'dige 
competentie van den I'echtel' helangrijk wijzigen, 

Het is mijns inziens niet zondel' belang dat in deze Vel'gadering uit te spreken, 
daal' dit punt tot dusver de aandacht misschien wel niet ontgaan is, maal' haar 
toch niet bijzonder heeft getl'okken, 

In dit artikel wordt gezegd dat "de feiten in het vorig artikel bedoeld, wOI'den 
beschotl wd als overtl'edingen, en als zoodanig berecht," Ten gevolge van deze be
paling zullen tal van feiten, die tot dusver bij tie al'rondissements-I'echtbank 
werden berecht, bij den kantolll'echtel' komen, 

IJet is mijns inziens niet ovel'bodig dit hier te constateel'en, In de gewisselde 
stukken wordt ovel' dit punt zeel' weinig gesproken, Slechts eene enkele vinger
wijzing vindt men el' over in de MemOl'ie van Toelichting, Men brenge echter dit 
al'tikel in vel'band met al't, 4 van de laatste wijzigingswet van de I'echterlijke 01'

ganisatie, hetwelk luidt: "Oe kantonl'egters vonnissen over strooperij , bedoeld bij 
al't, 314 van bet Wetboek van Strafrecht en over uite overtredingen, waarvan de kennis
neming niet aan een anderen regter iJ opgedragen ," -

In art, 5 van die wet WOI'dt gezegd dat de arl'Ondissements-l'echtbanken von
nissen ovel' bedelarij - thans ook landloopel'ij - over overtl'edingen tel' zake van 
belastingen, enz, 

Maal' de groote menigte van feiten, bedoeld in de in art, 10 van deze wet ge-
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noemde wetten, worden nu in art, 11 tot overtredingen gestempeld en zullen dus 
vOOl'taan tel' cognitie zijn van den kantonrechter, 

Zooals bekend is wordt dool' den kantonrechtel' tot dusver gevonnisd OVel' alle 
ovel'tl'edingen, waal'op geene hooge re straf is gesteld dan gevangenisst''l1f van zeven 
dagen of geldboete van f 75, te zamen of arzondel'lijk, Deze g,'ens is thans ver
vallen, en vool'taan zal de kantolll'echte!' moeten oo,'deelen over alle feiten, die 
onde,' de overt,'edingen zijn gebl'acht. 

Om een voorbeeld te noemen wijs ik slechts op de d,'ankwet. Feiten, waarop 
tamE:lijk hooge boeten zijn gesteld, die vroeger werden geb,'acht bij de al'l'ondisse
ments.,'echtbank, worden nu geb,'acht onder overt,'edingen, en komen derhalve bij 
den kantonrechte,' , zooals het vel'koopen van sterken drank zonder vel'gunning, 
Dit zal het geval zijn met alle feiten, genoemd in art, lO, 

Ik heb de vrijheid genomen dit punt tel' sp''l1ke te brengen om deze zeel' be
langl'ijke wijziging van onze rechtel'lijke im'ichting te doen uitkomen, waarnaar 
onze magistl'atuur zich vool'taan zal moeten gedl'l1gen, 

De heel' ~. MACKA Y: Ik vereenig mij ten volle met de opmerking dool' den 
heel' De Ranitz in het midden gebracht. 

Ik meen nog op een enkel punt te moeten wijzen om aan te toonen dat deze be
paling niet zoo o:1schuldig is als zij wel lijkt. De vOl'ige geachte spreker heert te recht 
doen uitkomen dat zeel' vele feiten, die nu VOOI' de rechtbank komen, vool'taan 
door den kantom'echter zullen moeten behandeld worden, zood at de wel'kkl'ing 
van de kantom'echtel's zeel' zal worden uitgebreid , Ik meen hierbij te moeten 
doen opmerken dat onder die feiten zaken zullen zijn die de kantonrechtel' zeel' 
moeilijk zal kunnen bel'echten, omdat zij niet dan na eene zeel' grondige instl'uc
tie kunnen berecht worden. Maal' nu is eenmaal aangenomen dat evenals vroegel' 
in zake van overtl'edingen geene instl'uctle zal worden gevoel'd, Het gevolg zal 
dus zijn dat zeel' vele ingewikkelde en moeilijke zaken l'auwelijks VOOI' den kan
tOl1l'echter gebl'acht zullen wonlen. De ambtenaar van het openbaar ministe,'ie 
bij het kantongel'echt kan wel eenige inlichtingen Hagen, maal' heeft niet de 
bevoegdheid eene instructie te doen voeren , en het is ook niet wenschelijk hem 
die bevoegdheid VOOI' het vervolg te vel'leenen, Het gevolg van dit artikel zal 
zijn dat de rechtspleging in zeel' gl'oote ongelegenheden zal komen; en ik meen 

goed te doen bijtijds daal'op te wijzen. 

De heel' DU TOUR VAN BELLINCHA VE, Jl,finister Vfln Justitie: Ik ben het 
met beide laatste geal!hte spreke,'s eens, dat dit al,tikel niet zoo onschuldig is 
als het wel lijkt, IIet is zelfs een zeel' gewichtig al,tikel. De rede van den hee,' 
De Ranitz heeft de gl'oote vel'dienste, dat zij de aandacht van de kantomechtel's 
zal vestigen op de hoogst gewichtige verplichtingen, die na de invoering van het 
Strarwetboek op hen zullen rusten. Maa,' ik moet doen opme,'kell, dat het artikel 
het zuiVel' gevolg is, in de eel'ste plaats van het Wetboek van Stl'afl'echt en in 
de tweede plaats van de wijzigingen, in de rechterlijke ol'ganisatie gebl'acht, dus 
een gevolg van hetgeen na ,'ijp bel'l1ad en na gemeenschappelijk overleg , reeds is 
tot stand gebl'acht. 

De heer HEEMSKERK, Minister viln Binnenlandsene Zaken: Erkennende het ge
wicht van hetgeen dool' beide geachte sprekers en dool' mijn ambtgenoot is aan
gevoerd, meen ik eene kleine resel've te moeten maken opdat men latei' uit deze 
be''lIadslagingen geen gevolg zou t,'ekken aangaande de toepassing van de schutte
rijwet. In al't. 10 ·10. komt VOOI' het behoud van eenige artikelen aangaande over
tredingen van die wet, waarop een maximum van f 15 boete is gesteld, Maal' of-
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schoon men nu in art, 11 wil lezen, dat de kantonrechter ovel' al de zaken in art. 
10 vel'meh), zal uitspl'aak doen, geloof ik niet dat door dat al'tikel eenige vel'an
dering wordt gemaakt in de bevoegdheid van den schuttel'sraad, Ik heb lot nog 
toe gemeend dat dit vanzelf spl'ak, maar na het aangevoel'de achtte ik het niet 
ovel'tollig het te zeggen, 

De heel' iE, MACKAY: Een enkel wool'd aan den Ministel' van Justitie, die zegt 
dat deze bepaling het logisch gevolg is van de vel'anderingen in het Strafwetboek 
aangebracht, 

In het Wetboek van Strafl'echt vindt men als soorten van delicten: de zooge
naamde misdl'ijven, de rechtsdelicten, waarvan de doleuse met gevangenis.,>traf ge
stl'aft worden j vel'der heeft mell de culpose misdrijven, die slech ts met hechtE'nis 
gestl'aft wOl'den doch allen behooren tot de competentie der rechtbank; daal'nevens 
heeft men de wetsdelicten, de ovel'tredingen, die behooren tot de competentie van 
den kantonl'echter, 

Nu is in het Wetboek van Stl'afl'echt door de plaatsing van een feit in het tweede 
of in het derde boek uitgemaakt of dat feit behool'en zal tot de culpose rechtsde
licten of tot de wetsdelicten, de ovel'tI'edingen, EI' zijn onder de eel'ste die even
goed eene plaats zouden hebben kunnen vinden onder de overü'edingen, maal' die, 
geloof ik , ondel' de misdl'ijven gebracht zijn, zoowel wegens de zwaal-te van de 
daartegen bedreigde straf als om· ze te kunnen bl'engen ondel' de rechtspl'aak van 
de rechtbanken, 

Ook hiel' in dit artikel zien wij belangl'ljke feiten, die, wanneer zij in het StI'af
wetboek waren opgenomen, naai' ik meen, in het tweede boek onder de misdl'ijven 
zouden geplaatst zijn, maal' die nu doOi' dit al,tikel tot de ovel'ü'edingen zullen 
behoOl'en, 

Ik blijf el' bij dat daal'dool' gl'oote moeilijkheden zullen ontstaan . Niet dat de 
kantonrechteJ' ongeschikt is om die zaken te bel'echten j maal' hij zal dit met dp.n 
besten wil van de wel'eld niet kunnen doen, omdat hij in die zaken niet het 
noodige licht zal kunnen vel'krijgen, dewijl het gel'echtelijk vool'loopig onderzoek 
en de instl'uctie niet kunnen plaats hebben, tel'\vijl dit voor soortgelijke feiten 
in het Strafwetboek wel is toegestaan en soms onmisbaal' is om de zaak tot klaar
heid te bl'engen. Het gevolg zal nu kunnen zijn dat de kantonl'echtel' in menige 
zaak wegens gemis van het noodige bewijs, waartoe de elementen slechts konden 
geleverd worden door eene nauwkeurige instructie, zal moeten vrijspreken, 

De heer VAN DEK KAA y, lid dfr Commissie va" l1t>ppol'teurs: Deze discussie be
tl'eft eene zeel' belangl'ijke zaak, maal' zij brengt ons, dunkt mij, niet veel verdel', 
Er is wel geconstateerd dat wij een zeel' belangrijk w8I'k doen, maal' ik meende 
dat de Kamel' zich daal'van wel bewust zou zijn, al werd dat uiet zoo uitdl'ukke
lijk veJ'zekerd, liet kost misschien enkelen van ons moeite om over het geoppel'de 
bezwaal' heen te komen, maal' wij kunnen el' toch niet VOOI' blijven staan, lk heb 
dOOI' geen der verschillende spl'ekel's een enkel middel aan de hand hooren doen 
om de moeilijkheid, waarop is gewezen, te boven te komen, 

Schiet el' wel iets andel's ovel' dan al deze strafbepalingen te rangschild!en ondel' 
de ovel'tl'edingen? 

De heel' iE. Mackay heeft gezegd: behalve (Ie opzettelijke misdrijveIl heeft men 
de culpuse, Zeel' zekel'; maar daal'ondel' zijn deze bepalingen niet te rangschikken, 
Het geldt hiel' geen misdrijven, waal'up hechtenis kan gesteld worden, dan zou 
uitgemaakt moetelI wOl'den dat het zoogenaamde culpose misrlrijven zijn, 

Maal' de ondel'scheiding tusschen schuld en opzet wOl'dt in de nu gehandhaafde 
strafbepalingen niet gemaakt. 
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Hiel' blijft dus alleen over ze te rangschikken ondel' misdrijven of ovel'h'edingen, 
en uit den aal'd del' zaak passen zij onder de laatste rubriek. AI die feiten toch 
wOI'den eigenlijk strafwaal'dig doOI' de wet, Zij getuigen niet van boosaardigheid 
of slechten inborst op zichzelven , of, om eene uitdrukking te gebruiken, die door 
de beoefenaren van het recht wOl'dt verool'deeld, maal' wa:u'van ik mij kOl,theids
halve ditmaal maal' zal bedienen, - zij zijn eigenlijk niet strafwaal'dig volgens 
het natulll'l'echt, maar wOI'den het alleen dooI' de wet, 

Del'gelijke feiten nu behool'en eigenaardig tot de rubriek: ovel'tredingen ; of waar
ondel' zou men ze andel's brengen" 

Waarom wOI'den zij echter hiel' uitdl'ukkelijk verklaard ovel'tl'edingen te zijn 7 
Dat geschiedt niet met de bedoeling om den rechte I' aan te wijzen die ovel' deze 

stl'afbare feiten zal oOI'deelen, ofschoon het daal'Van het gevolg zal zijn, 
De bedoeling is geweest om uit te maken welke van de verschillende bepalingen 

ten aanzien van medeplichtigheid, poging en samenloop zullen gelden VOOI' al deze 
stl'afbal'e feiten. 

De algemeene bepalingen van de eel'ste acht titels van het Strafwetboek betref
fende deze punten zijn van tweeërlei aard. De eene sel'ie betreft de misdl'ijven, de 
tweede de ovel'tredingen. 

Dool' nu te zeggen dat de hierbedoelde stl'afbare feiten wOl'den beschouwd als 
ovel'tl'edingen, wordt tevens uitgemaakt, dat de tweede, niet de eel'ste serie daar
op van toepassing is, en dat is de belangl'Ïjke strekking van deze bepaling, 

lIeeft men nu bezwaal' tegen rle opdl'acht van de kennisneming ovel' Jeze feiten 
aan den kantonrechter, dan zou men dat moeten vinden in de wet op de l'echtel'lijke 
OI'ganisatie, 

Toen deze het laatst wel'd gewijzigd is aan de kantolll'echters opgedrageu de 
uitspraak over alle overtl'edingen waal'van de kennisneming niet aan andel'e rechtel's 
is opgedl'agen, en dit is alleen geschied ten aanzien del' bedelal'ij en landlooperij, 
die om bijzondere redenen aan de rechtbankel\ zijn toevel'trouwd, 

Mocht dus iemand meenen of de ondervinding leel'en , dat het mindel' goeJ is 
om (Ien kantoUl'echtel' ovel' al deze ovel'tl'edingen te laten rechtspl'eken, dan moet 
daal'voor herstel gezocht wOl'den in de wet op de I'echterlijke ol'ganisatie. Maar 
het bezwaal' dat de kennisneming van dllze feiten niet zou kunnen toevel'trouwd 
wOI'den aan den kantolll'echter, kan niet uit den weg wOl'den g~l'Ui'md bij dit 
wetsontwel'p, 

De rechtel'lijke ol'ganisatie wijst aen rechter aan die recht moet spl'eken , Acht 
men Je bestaande I'egeling niet goed, of wordt dit dool' de ervaring gestaafd, 
welnu, dan geve men uitbl'eiding aan eenige uitzondel'ingen in de rechtel'lijke 
organisatie en drage ook nog andere overtredingen aan de kennisneming del' recht
banken op, 

De heer ,E. MACKA Y: Het is volkomen waal' wat de voorgaande spreker gezegd 
heeft, dat het zeel' moeilijk is om op dit oogenblik in deze wet de vel'andel'ingen 
te bl'engen, die lIoodig zijn, maal' ik meen toch, dat het eene zaak van het 
hoogste gewicht is. Het is trouwens toegegeven èn dool' den Minister èn dool' den 
vOOl'gaanden spl'eker, dat het VOOI' de rechtspleging eene bijkans onovel'komelijke 
moeilijkheid zal geven . De geachte afge~aardigde heeft aan de hand gegeven om 
lit)vel' de wet, die de competentie van den kantonrechter I'egelt, eenig~zins te ver
anlifll'en en eenige van de in dit artikel bedoelde feiten te onttl'ekken aan de 
competentie van den kantonrechtei'. Ik zou mij hiermede kunnen veI'eenigen, maal' 
zou gaal'l1e aan den Ministel' van Justitie willen vmgen, als hij wel'kelijk ovel" 
tuigd is \an de moeilijkheid die zich zal vool'doen, hiel' ue vel'klal'ing te willen 
geven, dat hij, VÓÓI' dat de wet wordt ingevoerd, dit punt zal ondel"toeken en 
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met een wetsontwerp bij ons zal komen, waal'bij deze zaak, die ik van het aller
grootste gewicht acht, nader zal worden geregeld, Ik blijf el' bij, zooals nu de 
zaak is geregeld, is zij slecht geregeld, daal' zijn wij het allen over eens, en ik 
geloof dat het niet wenschelijk IS het Wetboek van Stmfl'echt in te voeren, 
wanneel' een cardinaal punt, als de rechtspleging, slecht geregeld wordt, 

De heel' DU TOUR VAN BELLINCIIA VE, Jfinister van Justitie: Ik ben wel 
overtnigd, dat hiel' een gewichtig besluit zal genomen wOl'den en dat het vOOl'Stel, 
zooals het thans luidt, van groote gevolgen zal zijn, maal' dat het tot groote 
moeihjkheden zal aanleiding geven, daal' ben ik volstl'ekt niet van overtuigd en 
dat hëb ik ook niet gezegd, Ik wil echter gaal'l1e aan den geachten afgevaal'digde 
antwoOl'den op hetgeen hij mij gevraagd heeft, Ik zal een ondel'zoek instellen en 
el'nstig nagaan of het noodzakelijk is eene wijziging voor te stellen in de rechtel'
lijke organisatie; eene bepaalde toezegging kan ik niet geven, Aanvankelijk meen 
ik, dat de moeilijkheden in deze niet van onoverkomelijken aal'd zijn, 

De heel' VAN DER KAAY, lid der C8mmissie van Rapporteurs: lIet schijnt niet 
overbodig nog een enkel woord te zeggen aan den geachten voorgaanden spreker 
- ik bedoel niet den Ministel' van Justitie - maal' het lid van de Vel'gadering, 
dat het laatst het wool'd heeft gevoel'd, De geachte spreker zeide, dat ik het mitldel 
aan de hand had gegeven om in deze zaak vel'andering te brengen, wat betl'eft 
het noodzakelijke gevolg van de aanneming van dit artikel, namelijk de berel:hting 
~an al deze zaken dool' den kantolll'echtei', Dit is in zoo vel' juist, t1at ik gezegd heb: 
die ' het el' niet mede eens is, die zou het middel, om verandedng in de zaak te 
bl'engen, niet moeten zoeken in deze wet, maal' in de rechterlijke organisatie, en 
daal' blijf ik bij, maal' ik heb geenszins gezegd dat ik daarin zou voorgaan, zou 
steunen of volgen, 

En nu de geachte afge.vaal'digde van den Minister eene vel'klaring heeft uitge
lokt I die misschien het gevolg zou kunnen hebben, dat dit ondel'wel'p nog eens 
een punt van bijzondel' ondel'zoek wel'd VÓÓI' ,je invoel'Ïng van het Wetboek van 
Strafrecht, zoo hoop ik toch, dat het antwoord van den Minister in dezen zin zal 
mogen wOI'den opgevat, dat de opmel'klllg van den geachten afgevaal'digde uit 
Amel'Sroort, even als elke opmerking die niet van gewicht ontbloot is, zijne aan
dacht niet zal ontgaan, In zoo vel' hoop ik dat niets wat in deze Vel'gadel'Ïng gezegd 
wordt en verdient gehool'd te wOI'den aan de aandacht van den Ministel' ontsnapt, 
maal' ik hoop tevens d~t wij in zijne wool'den niet hebben te zien eene SOOl't van 
toezegging dat hij dit punt el'nstig zal ondel'zoeken en misschien met de vruchten 
daarvan bij ons zal komen ,'oOl'dat het Stmfwetboek c, a, in wel'king zal treden, 

Ik W\js el' op dat hachtens het reeds aangenomen art, 2 het Wetboek van 
Strafl'edlt op I September 1886 in wel'king treedt te gelijk met deze wet en de 
andel'e wetten die wij in verband met het Wetboek van Stl'afrecht reeds hebben 
aangenomen, Ik hoop niet dat men zal trachten daal' vel'andel'ing in te bl'engen, 
en als ik omtrent dit punt gerust kan zijn, heb ik geen enkel woord meel' te zeggen, 

Eindverslag der Eerste Kamer, 

Al,t, 11, In eene afdeeling drong men aan op eene wijziging van de 
wet op de Rechterlijke Organisatie, ten einde de overtredingen, in dit 
artikel bedoeld, grootendeels terug te kunnen brengen bij de arrondisse
ments-rechtbanken, 

Vooral voor die overtredingen, waarbij eene instructie noodig is, 
schijnt dit wenschelijk. 
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Beraadslagingen in de Eerste Kamer. 
(13 April 1886.) 

De heer OU TOUR VAN BELLINCHAVE , Minister vlm Justitie: Uit deze opmer
king zou men moeten opmaken dat alle hier bedoelde feiten van de rechtbank 
worden overgebl'acht naar den kantonrechter. Toch is dit VOOI' slechts een klein 
gedeelte het geval, en de meeste dier feiten zijn zonder instl'uctie zeel' gemakkelijk 
te bel"echten en hehooren uit hun aard eigenlijk bij den kantonrechter tehuis. 
Blijkt later dat enkele del' hier bedoelde feiten niet zonder eene gerechtelijke 
instructie kunnen worden berecht, dan zal eene wijziging del' Rechterlijke Orga
nisatie in nadere ovel'weging kunnen worden genomen. 

lk zou in dezen den loop van zaken willen afwachten, vOOl'al ook met het oog 
op de nieuwe bepaling van Strafvordel'ing waal'bij aan den ambtenaar van het 
openbaar ministerie bij de kantongerechten de bevoegdheid is toegekend om, naar 
aanleiding van hem ter vervolging toegezonden p"ocessen-vt'rbaal, naspol'ingen te 
doen of een nadel' ondel·zoek in te stellen. 

Ik geloof indel'daad dat men daaraan genoeg zal hebben. 

Art. 12. 

Blijven van kraeht: 
1°. art. 39, 3ele liet, van de wet van 20 Juli 1 70 (Staatsblad 

n°. 131), tot "regeling van het veeartsenijkundig Staatstoezicht 
elI de veeartsenijkundige politie", aangevuld door de wetten 
van 2 Juni 1875 (Strtat8b!ad 11".94),8 Angnstu 1878 (Staatsblad 
nO. 115) en 1 Augustus 1 l O (Staatsblad n°. 123); 

in voormeld artikel 'worden de woorden: "De artt. }4.2 
en 143 van het Strafwetboek, het laatste in verband met art. 
5 der wet van 29 Juni 1b54 (Staatsblad n°. 1(2), zijn toepas
selijk op" vervangen door: "Wordt gestraft met gevangenis
straf van ten hoog te drie jaar"; 

2°. art. 17 van de wet van 23 ,Juli 1885 (Staatsblad n". 142), 
tot "regeling der Staatsloterij"; 

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

[Zie nrt. 10 nOS 26 en 47.J 

O.R.O. Art. 14. Blijven van kracht, voorZOOVfll' zij feiten betreffen 
waartegen in het Wetboek van Strafrecht niet is voorzien, de bepalingen 
omt. ent onderwerpen in de acht eerste Titels van het eerste Boek van 
dat wetboek behandeld alsmede de strafbepalingen, voorkomende in de 
wetten van 28 Juni 1881 (Staatsblad nO. 98) p houdende strafbepalingen 
tot beteugeling van desertie van zeevisschers" en (Staatsblad nO. 124) 
»tot regeling van het. auteul'srflcht". 

De feiten in het vorig lid bedoeld, worden beschouwd als misdrijven. 
In art. 4 van eerstgemelde wet worden de woorden "of 2" vervan

gen door: "of in art. 392 nO. 2 van het Wetboek van Strafrecht." 
Art. 5 van eerstgemelde wet vervalt. 
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Memorie van Toelichting • 

..4/'t. 14. Dat het in deze beide wetten misdl'ijven geldt, beboeft wel 
geen betoog. Het ,is dan ook alleen aan bijzondere omstandigheden toe 
te scbrijven, dat in bet eerste onderwerp slechts ten deele (zie de artt. 
390 en 392 Strafwetboek), in bet tweede in 't geheel niet door bet 
Strafwetboek voorzien is. 

Art. 5 van de wet nO. 98 kan tbans niet gehandhaafd blijven; er 
bestaat geene reden om voor sommige gevallen van desertie een anderen 
rechter aan te wijzen dan voor andere. 

N.v.W.c. Art. 14 wordt gelezen: 
Blijven van kracbt: 
1°. = nO. I van art. 12 der wet. 
20. de strafbepalingen voorkomende in de artt. 1 en 4 van do wet 

van 28 Juni 1881 (Staatsblad nO. 98) »houdende strafbepalingen tot 
beteugeling van desertie van zeevisschers"; 

in art. 4 worden de woorden ~ of 2" vervangen dool': ,. of in 
art. 392 nO. 2 van het Wetboek van Strafrecht" . 

Art. 5 vervalt. 
3°. de strafbepalingen voorkomende in de artt. 18 en 19 en de be

palingen voorkomende in de artt. 20 en 21 van de wet van 28 .Tuni 
1881 (Staalsblaû nO. 124) »tot regeling van het auteursrecht". 

De feiten in dit artikel bedoeld worden beschouwd als misdrijven. 

Verslag van de Tweede Kamer. d. 

Daar thans de strafbepalingen omtrent de desertie van zeevisschers 
[zie deel III bI. 111 volg.] en die voorkomende in de wet tot regeling 
van het auteursrecbt [zie dJ. III bI. 25 volg.] zijn overgebracht in het 
wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht zal de aan
hef van dit artikel dienen gelezen te worden: ." BLiJft van k7·acltt." 

10. De Commissie vereenigt zich I 
met de handhaving van het derde lid 
van art. 39 der wet tot regeling van 
het veeartsenijkundig Staatstoezicht 
enz., omdat het daar omschreven 
feit niet valt onder art. 219 van bet 
Wetboek van Strafrecht, dat spreekt 
van ,. goederen", terwijl bij art. 39 
der genoemde wet sprake is van vee. 

G.O. Art. 12. Blijven van kracht: 
1°. = nO. I van art. 12 der wet. 

Antwoord der Regeering. d. 

In dit artikel zijn thans opge
nomen de artikelen 16, 17 en 18 
van de wet tot regeling der Staats
loterij van 23 Juli 1885 (Staatsblad 
nO. 142). Zie art. 12 van het ge
wijzigd wetsontwerp [10, nO. 47J. 

2°. de artt. 16, 17 en 18 van de wet van 23 Juli 1885 (Staatsblad 
nO. 142) "tot regeling der Staatsloterij". 

De feiten in dit artikel bedoeld, worden beschouwd lJ.ls misdrijven. 

N.v.W.e. Art. 12. Sub 2°. wordt de aanhef gelezen als volgt: 
:tArt. 17 van de wet van 23 Juli 1885" enz. 

. -- --.- - ~ - -- - - ---- - - -
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Beraadslagingen in de Tweede Kamer, 
(11 ~Innl'l 1886.) 

Amendement van de Commissie van RuppOI'te[t!'s 

strekkende om in art, 12 te doen vel'vallen nO, 2, 

De heer DE RUYTER ZYLKER, lid del' Commissie van Rapporteurs: Het geldt hiel' 
wederom de wet op de Staatsloterij, de jeugdige schoone die eel'st in Juli van het 
vOl'ige jaar het levenslicht aan chouwde, De Ministel' - en de Kamer misschien 
ook - wenschte de jeugdige met I'ust te laten; zij handhaafrle aanvankelijk meer, 
doch later alleen de artt, 16-18, Thans alleen nog en uitsluitend al't. 17: .De 
collecteur of debitant, die opzetteliik een llOogeren dan den bij art, 7 vas/gestelden "Mis 
vordert of on/vangt, of bij de uitbetaling van prijzen of premiën eene groofere korting terug
l!Oudt, dan bij art, 5 is bqaald, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes 
jaren." 

NaaI' het oordeel van de Commissie is ook de handhaving van dit art, 17 over
bodig, want in het hiel' bedoelde geval vool'ziet al't, 366 van het Stl'afwetboek, 

Dit amendement vel'l'aadt intusschen een stel'ke familietl'ek met het zooeven door 
de Kamel' verworpene (bij art, 10, nO

, 41]. Op de vel'wel'ping van dat amendement 
had ongetwijfeld grooten invloed de door mij opzettelijk uitgelokte duidelijke ver
klaring van den Minister van Financiën, dat de Regeering de collecteUI's en debi
tanten nipt beschouwt als ambtenal'en, 

De Commissie is na deze beslissing uit eerbied voor den tijd en het geduld van 
Regeering en Kamel' te rade geworden om haal' het tijdverlies van onnoodige (lis
clls~ie en tie moeite eener stemming te bespal'en, en trekt daal'om na de beslissing 
van zooeven haal' amendement in. 

[lIeL amell(lcment wel'd dns ingelrokken,] 

De bij bijzondere wetten 
heid tot het opsporen van 
ook voorzoovel' tegen die 
Strafrecht is voorzien, 

Art. 13. 

en verordeningen verleende bevoegd
trafbal'e feiten hl ij ft gehandhaafd, 

fei ten thans in het Wetboek van 

0, R.O, Art, 15, De bij bijzondere wetten en wettige verordeningen 
verleende enz, = in aJ't, 13 der wet, 

Memorie van Toelichting. 

A"t, 15, Vgl. 0, a, art. 30 der wet van 12 April 1850 (taatsblad 
nO, 15), art, 42 del' wet van 14 September 1866 (Staatsblad nO, 138), 
art, 23 in verband met de al'tt, 17 en 18 del' wet van 28 Mei 1869 
(Staatsblad nO, 96), art, 72 del' wet van 9 April 1875 (Staatsblad 
nO. 67), art. 26 der wet van 28 Juni 1881 (Staatsblad nO

, 97), De 
feiten in deze wetten omschreven, vallen thans ten deele onder het Straf
wetboek. 
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Verslag van de Tweede Kamer. d. Antwoord der Regeering. d. 

Art. 15. Is het wel noodig van 
." wettige verordeningen" te spreken? 

Het woord »wettige" is thans in 
artikel 13 van het gewijzigd wets
ontwerp weggelaten. 

G.O. Art. 13 = Art. 13. 

Art. 14. 

In art. 10 cler .wet van 30 April 1815 (Staatsblad n'. 33) 
"houdende instelli1lg van de Militaire Willemsorde" en in art. 
12 der wet van 29 September 1815 (Staatsblad n°. 47) "hou
denuc in telling van de orde van den Nederlanclschèn Leeuw", 
worden de woorden: "een onteerend vonnis" vervangen door: 
"eene onherroepelijke veroordeeling tot gevangenisstraf van drie 
jaren of tot zwaardere straf." 

Advies van den Raad van State. 

A,·t. 18. 1 Art. 10 van de wet van 30 April 1815 (Staatsblad no. 33*) 
bepaalt, dat het lidmaatschap en versiersel der Militaire Willemsorde 
niet kan worden verloren dan ten gevûlge van een onteerend vonnis. 
Hetzelfde bepaalt art. 12 der wet van 29 September 1815 (Staatsblad 
nO. 47) ten aanzien van de orde van den Nederlandsehen Leeuw. 

Het ontwerp stelt voor deze bepalingen te veranderen: 
1°. door in plaats van het onteerend vonnis te stellen: veroordeeling 

tot gevangenisstraf van één jaar, of tot zwaardere straf, hetzij bij on
herroepeltjk vonnis, hetzij bij verstek; 

2°. door het verlies van het lidmaatschap der orde niet onmiddellijk 
aan zulk een vonnis te verbinden, maar het afhankelijk te stellen van 
een besluit, door U we Majesteit ten gElvolge van zoodanig vonnis te nemen. 

De Ministers zijn van oordeel, dat dit onderwerp in 1815 op zeer 
gebrekkige wijze is geregeld, en dat dit bij het ontwerp behoort te 
worden verbeterd. 

Tot staving van de gebrekkigheid der regeling, wijst de Memorie van 
Toelichting er op, dat de dief, de oplichter, als niet tot crimineele 
straf veroordeeld, het hem vroeger verleende kruis kan blijven dragen, 
e. dat ook de voortvluchtige misdadiger, schoon wederspanning aan de 
wet verklaard. rechtens het ordekruis behoudt. 

Het eerste bezwaar wordt echter door de verandering niet opgeheven, 
daar het meermalen zal gebeuren, dat dieven of oplichters tot minder 

1 Dit artikel luidde, in het bij den Raad van State aanhangig gemaakt ontwerp. als 
volgt: »In art. 10 aer wet van 30 April 1815 (houdende instelling van de militaire 
Willemsorde) en in art. 12 der wet van 29 September 1815 (houdende instelling van de 
orde van den Ne<lrrlandsehen Leeuw), worden de woorden »dan teu ~evolge van een ont
eerend vonnis" vervangen door: »<1an ten gevolge van eeu besluit. dat Wij ons voorbehouden 
te nemen. indien het lid tot eene gevangenisstraf van een joat" of tot eene zwaardere straf 
onherroepelijk of bij verstek mogt worden veroordeeld." 
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dan een jaar gevangenisstraf worden verwezen. En ook tegen het tweede 
baat de verandering weinig. Hij, die zich door de vlucht aan de ver
volging der justitie onttrekt en zich buitenslands schuil houdt, zal, in
dien hij al kennis van het Koninklijk besluit krijgt, er zich vermoedelijk 
niet om bekommeren, en, als hij er belang bij heeft, het ridderkruis 
blijven dragen, vertrouwende dat de hand der justitie hem in zijne schuil
plaats toch niet zal bereiken. 

Daarentegen is het eene nog al bedenkelijke nieuwigheid, om zoo
danig gevolg aan eene veroordeeling bij verstek, zoolang daartegen het 
middel van verzet nog openstaat, te verbinden. Het is als het ware 
eene straf tegen het niet verschijnen in rechten, en dat wel uitge
sproken zonder dat de reden der niet-verschijning nog is gebleken. 

Wat zal voorts gebeuren, indien de voortvluchtige later terugkeert, 
in verzet komt, en niet schuldig wordt geoordeeld? Zal dan het ge
nomen Koninklijk besluit rechtens vervallen? Of zal het blijven bestaan 
als straf voor de, zij het dan tMelijke, wederspannigheid of ongehoor
zaamheid aan de justitie, die hem opriep? Of zal het aan den Koning 
staan het genomen besluit al of niet in te trekken? 

De Raad van State is daarom van oordeel, dat noch de vervanging 
van een onteerend vonnis door een éénjarige gevangenisstraf, noch het 
geheel ongewone gevolg hier aan een vonnis bij verstek gewezen toege
kend, geacht mag worden boven bedenking te zijn . Maar daaren boven 
is de behandeling van het thans voorgedragen ontwerp niet de gelegen
heid om te beraadslagen of al dan niet het bij de wetten van 1815 
aangenomen beginsel behoort te worden gewijzigd. Verbetering der be
staande wetten ligt buiten het terrein van dit ontwerp, dat zich, om 
de behandeling niet meer dan volstrekt onvermijdelijk is te belemmeren, 
streng tot zijn eigen onderwerp: het brengen van de bestaande wets
bepalingen in overeenstemming met het Strafwetboek, moet beperken. 

De verandering in de wetten van 1815 moet zich daarom bepalen 
tot verandering der woorden: een . onteerend vonnis, in: eene onherroepe
lijke ve7'001'deeling tot gevangenisstraf van drie jc.t7'en of tot zwaardere straf. 

Ter verkrijging van overeenstemming tusschen de behandelde bepa
lingen del' wetten van 1815 en het Strafwetboek is het ook niet nood
zakelijk het verlies van het lidmaatschap van een der beid'3 orden af
hankelijk te maken van een na de veroordeeling door U we Majesteit te 
nemen besluit. 

Intusschen is het niet te ontkennen dat, als dat verlies on middellijk 
aan het vonnis verbonden is, het lidmaatschap der orde dus dool' het 
veroordeelend vonnis verloren gaat, en tusschen militaire gevangenis
straf en gewone gevangenisstraf ook hiel' niet wordt onderscheiden,
de bepaling van het artikel moeilijk zal zijn overeen te brengen met 
artt. 7 en 12 der wet van 1879 (Staatsblad nO. 191) en artt. 7 en 12 
der wet van 1879 (Staatsblad nO. 193), volgens welke de militaire 
rechter bij veroordeeling tot driejarige gevangenisstraf de in art. 12 
bedoelde ontzetting uitspreekt, met de ontneming van het recht om 
gedurende den tijd der ontzetting de ridderorde te dragen. Hetzelfde 
vonnis zou alzoo én dè benoeming tot riddel dadelijk geheel doen ver
loren gaan èn het recht om de ridderorde te dragen tijdelijk ontnemen. 

Aan dit gebrek aan overeenstemming zou zeker worden te gemoet 
V 16 
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gekomen door het verlies van het lidmaatschap der orde af hankelijk te 
stellen van een na de veroordeeling te nemen Koninklijk besluit. De 
Raad van State moet evenwel opmerken, dat wijziging van de wets
artikelen daartoe niet noodig is. De wetten van 1815 zeggen in de 
aangehaalde artikelen niet, dat het lidmaatschap verloren gaat dOOI' een 
onteerend vonnis, maar ten gevolge van zoodanig vonnis. Zij stellen zelfs 
niet vast, dat het ten gevolge van een onteerend vonnis verloren zal 
gaan, maar bepalen alleen dat het niet kan worden verloren dan tenge
volge van zoodanig vonnis. Beide wetten hebben dus aan den Koning 
volkomen vrijheid gelaten om bij de dool' U we Majesteit vast te stellen 
reglementen voor die beide orden zich de bevoegdheid voor te behouden 
om na de veroordeeling tot een onteerend vonnis te beslissen, of verlies 
van het lidmaatschap der orde daarvan het gevolg zal zijn. 

V olharden echter de Minist.ers bij hun gevoelen, dat de beoogde ver
andering - waardoor de Koning, ten gevolge van het vonnis het ver
lies van het lidmaatschap der orde, des geraden oordeelende , zal uit
spreken - door dit wetsontwerp behoort te worden tot stand gebracht, 
dan geeft de Raad van State in overweging die verandering niet enkel 
voor te stellen als eene verbetering, maar haal' voor te dragen als ver
eischt om het verband met de bepalingen der beide wetten van No
vember 1879 (Staatsbladen nOS. 191 en 193) niet te verstoren. 

O.R.O. Art. 16 = Art. 14. 

Memorie van Toelichting. 

Lb·tt. 16 en 17. Behalve in de wetboeken, wordt in negentien bijzou
dere wetten rechtsgevolg verbonden aan verool'deeling wegens,. misdaad" 
of tot onteerende straf. 

Men stelt er prijs op aan te wijzen, dat in al die gevallen voor
ziening, voorzoover noodig, wordt voorgesteld : 

1°. Art. 11 der wet op de Rechterlijke organisatie. 
Vergelijk art. 2 van de wet [van 26 April 1884, Staatsblad nO. 92J 

tot wijziging dier wet. 
2°. Art. 51 der wet op het notarisambt. 
Vergelijk art. 12, nO. 7, van dit ontwerp [10, nO. 6]. 
3°., 4°., 5°. Art. 1 der Kieswet; art. 17 der Provinciale wet; art. 

19 Gemeentewet. 
Vergelijk art. 28, nO. 3, Strafwetboek. Volkomen voldoende [zie 

Deel I bI. 346J. 
60., 7°. Art. 4 der wet op de SchutterD 1827 (Staatsblad nO. 17) 

en art. 55 der wet op de Nationale militie 1861 (Staatsblad na. 72). 
Vergelijk art. 12, nO. 5 en nO. 17 van dit ontwerp [10, nOS. 4 en 17J. 
8°., 9°. Art. 2 der wetten van 14 November 1879 (Staatsblad nO. 

191, 193]. 
Vergelijk art. 11 van dit ontwerp [art. 9]. 
10°. Art. 14e der jachtwet. 
Vergelijk art. 12, nO. 14, van dit onderwerp [10. nO. 14J. 
11°., 12°. Ridderorden. 
Vergelijk art. 16 van dit ontwerp [art. 14J . 
13°.,14°.,15°.,16°.,17°. Pensioenen, onderstanden. 
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Vergelijk art. 17 van dit ontwerp [art. 15]. 
18°., 19°. Lager en middelbaa1' onderwijs. 
Vergelijk art. 12, nOS. 17 en 42 van dit ontwerp. [10 nO. 40 en art. 17.] 

G.O. Art. 14 = Art. 14. 

Art. 15. 

In art. 27 der wet van 9 Mei 1846 (Staatyblad nO. 24) "be
treffende de burgerlijke pensioenen", laatstelijk gewijzigd bij 
die van 21 Mei 1873 (Staatsblad n°. 04), in art. 71 der wet 
van 28 Augustus 1851 (Staatsblad n°. 127) "tot regeling der 
militaire pensioenen bij de zeemagt", art. 70 der wet van 28 
Augustus 1851 (Staatyblad nU. 129) "tot regeling der militaire 
pensioenen bij de land magt" , art. 43 der wet van 24 Juni 1854 
(Staatyblad no. 92) "betreftende het verleen en van pensioen aan 
mindere geëmployeerden, werklieden en bedienden", en art. 2l 
der wet van 20 Augustus 1859 (Staatsblad n°. 94), laatstelijk 
gewijzigd bij de wet van 27 April 1876 (Staatsblad n". 92), 
"betreft'ende het verleen en van pensioen en onderstand aan schip
pers, loodsen, loodskweckelingcn en hul ploorlsen bij de loods
dienst voor zeeschepen" , worden de woorden "lijf- of onteerende" 
vervangen door: "gevangenisstraf van drie jaren of zwaardere", 
en de woorden "tot op de rehabilitatie" of "tot aan de reha
bilitatie" door: "gedurende een door den regter bij het vonnis 
te bepalen tijd". 

[Dit artikel is niet meel' van toepassing, daar de daarin aangehaalde wet op de bur
gerlijke pensioenen vervangen is door (Ie wet van 9 Mei 1890, St.bI. nO. 78, en de 
verder aangehaalde artikelen der militaire pensioenwetten geheel gewijzigd zijn bij de wet 
van 9 April 1897, SUl. nO. 83.J 

Art. 16. 

Art. 28 van de wet van 7 Mei 1856 (Staatyblad nO. 3z) 
"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 Wet
boek van Strafrecht aan de schepelingen voorgelezen". 

O.R.O. Art. 18. Het tweede lid vun art. 3 der wet van 7 Mei 1856 
(Staatsblad nO. 32) »houdende bepalingen omtrent de huishouding en 
tucht op de koopvaardijschepen" wordt gelezen: 

»Bij de toepassing van de artt. 390 2°.-394 Wetboek van Strafrecht 
wordt de reis geacht" enz. 
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O.R.O. Art. 19. Art. 28 van de in het vorig artikel bedoelde wet 
wordt gelezen: 

:>Bij de monstering worden de artt. 3, 2de lid, 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." 

Verslag der Tweede Kamer. d. 

Art. 18. De Commissie acht de handhaving overbodig. Bij het Straf
wetboek bleek men ook geen behoefte te gevoelen aan eene bepaling 
van dezen aard . Dientengevolge zal 
in het volgend artikel 19 de ver- Antwoord der Regeering. d. 
melding van art. 3, 2de lid kun-
nen vervallen. Art. 18. Het artikel is geroyeerd. 

G.O. A.rt. 16 = Art. 16. 

Art. 17. 

Art. 7 van de wet van 2 Mei 1863 (Staat8blad nO. 50), ge
wijzigd door de wetten van 28 Juni 1876 (Staat8blad 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 ~ ordt gelezen: 
"tot eene der straffen omschreven in art. 28, nOS. 4 en 5, van 
het Wetboek van Strafrecht". 

O.R.O. Art. 12. 17°. de wet van 2 Mei 1863 (Staatsblad nO. 50), 
gewijzigd door de wetten van 28 Juni 1876 (Staatsblad nO. 143) en 
25 April 1879 (Staatsblad nO. 87) »houdende regeling van het middel
baar onderwijs"; 

het eerste lid van art. 8b van eerstgenoemde wet wordt gelezen: 
:> tot eene der straffen omschreven in art. 28, nO. 4 en 5 van het 
Wetboek van Strafrecht"; 

[Zie Advies van den Raad van State en Rapport aan den honing bij nO. 40 van art. 10 
hiervoor bI. 208.J 

Memorie van Toelichting. 

Art. 12. 17°. Ook de wet van 1863 behoort hier te worden ver
meld. Ofschoon het toch blijkens de Memorie van Toelichting op art. 
436 van het Wetboek van Strafrecht de bedoeling is geweest om voortaan 
alleen te straffen hem, die onbevoegdelijk middelbaar onderwijs geeft als 
beroep, is daarnevens het behoud van de bepaling wenschelijk dat mede 
wordt gestraft hij, die ook niet als beroep onbevoegdelijk onderwijs geeft. 

Antwoord der Regeering. c. 

180 • Het feit van zonder bevoegdheid of buiten de grenzen zijner 
bevoegdheid middelbaar onderwijs te geven, valt niet onder de termen 
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van art. 436 Wetboek van Strafrecht, dan wanneer iemand er zijn 
beroep van maakt. Dit zal dikwijls moeilijk te bewijzen zijn j terwijl 
bovendien de wet op het middelbaar onderwijs dit criterium in het geheel 
niet stelt. Vreemdelingen behoeven ook toelating tot het enkel geven 
van middelbaar onderwijs, al doen zij dit uit liefhebberij. Daarom moet 
art. 6 behouden blijven. Art. 7 is onnoodig wegens art. 23 Wetboek 
van Strafrecht en art. 51 vervalt dool' art. 184 Wetboek van Strafrecht. 

N.v.W.o. 18°. art. 6 van de wet van 2 Mei 1863 (Staatsblad nO. 50), 
gewijzigd dool' de wetten van 28 Juni 1876 (Staatsblad nno 143) en 
25 April 1879 (Staatsblad nO. 87) "houdende regeling van het middel
baar onderwijs"; 

in het eerste lid van voormeld artikel wordt het woord "en" 
waal' dit de eerste maal voorkomt vervangen door .. of" en ver
vallen de woorden :t te zamen of afzonderlijk" j 

het eerste lid van art. 8b van eerstgenoemde wet wordt gelezen: 
.. tot eene del' straffen omschreven in art. 28, nOS. 4 en 5 van het 
Wetboek van Strafrecht"; 

Verslag van de Tweede Kamer. d. 

18°. De Commissie meent dat art. 
6 van de wet op het middelbaar 
onderwijs van 2 Mei 1863 (Staats
blad nO. 50) behoort te vervallen. 
De handhaving zoude strekken om 
ten aanzien v~,n de bij art,. 436 van 
het Strafwetboek genomen beslissing 
terug te komen. Men zie Mr. A. A. 
de Pinto in Themis, 3de stuk, 1884. 

Art. 7 der wet behoort genoemd 
te worden als te zijn vervallen, 
omdat het anders, voor zoo ver be
treft de subsidiaire gevangenis voor 
de kosten, zoude blijven bestaan. 

Antwoord der Regeering. d. 

18°. (nu 17°.) In het gevoelen 
van de Commissie betreffende art. 
6 van de wet op het middelbaar 
onJerwijs, art. 3 der wet op het 
hooget' onderwijs (zie art. 10, nO. 34), 
en art. 9, 2de lid, van de wet op 
het lager onderwijs (zie art. 10, 
nno 40) kan de Regeering niet deelen. 
Om art. 436 van bet Strafwetboek 
toe te passen ' wordt vereischt, dat 
iemand datgeen , waarvoor wettelijk 
eene toelating vereischt wordt, als 
beroep uitoefent en dat dit buiten 
noodzaak geschiedt. Deze twee om
standigheden zijn bij de overtreding, 

van onderwijs, bijna 
wetsbepalingen in de 

bestaande in het on bevoegd geven 
altijd onmogelijk te constateeren. De aangehaalde 
onderwijswetten blijven dus onmisbaar. 

G.O. Art. 10. 170. het eerste en tweede lid van art. 6 van de wet 
van 2 Mei 1863 (Staatsblad nO. 50), gewijzigd dool' de wetten van 28 
Juni 1876 (Staatsblad nno 143) en 25 April 1879 (Staatsblad nO. 87) 
.. houdende regeling van het middelbaar onderwijs" j 

in het eerste lid van voormeld artikel wordt het woord .. en", 
waar dit de eerste maal voorkomt, vervangen door .. of" en ver
vallen de woorden "te zamen of afzonderlijk" ; 

het eerste lid van art. 8b van eerstgenoemde wet wordt gelezen: 
.. tot eene der straffen omschreven in art. 28, nOS. 4 en 5 van 
het Wetboek van Strafrecht"; 
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Verslag van de Tweede Kamer. e. 

170 , Blijft art. 6 der wet op het middelbaar onderwijs gehandhaafd, 
dan zal aan art. 436 Wetboek van Strafrecht ongetwijfeld eene te enge 
uitlegging worden gegeven. Het is geen vereischte voor de toepassing 
van art. 436 dat iomand van het gel'en van ondarwijs zijn bet'oep maakt; 
kirj oefent reeds het beroep van ondel'llJijze1' uit, wanneer hij doet wat deze 
in den regel alleen bevoegd is te doen. Of hij dit doet, blgft eene 
feitelgke vraag, door den rechter naar de omstandigheden van elk bg
zonder geval te beslissen. Eene enkele handeling kan daartoe voldoende 
zgn (zie arrest van den Roogen Raad van 26 Februari 1867, Weekblad 
van het Recht nO. 2882). Er bestaat geen reden om hier iets anders te 
bepalen dan ten aanzien van de uitoefening der genees-, heel- of verlos
kunst is voorgeschreven. (Zie Mem. van Toel. op het oorspronkelgk art. 492 
van het Wetboek van Strafrecht, thans art. 436 [Deel III bI. 257].) 

In elk geval behoort art. 7 uitdrukkelgk genoemd te worden als te 
zgn vervallen, daar het anders zoude big ven bestaan voor zoover betreft 
de subsidiaire gevangenis voor de kosten. 

N.v.W.e, Sub 17°. wordt tusschen de tweede en de derde zinsnede 
een nieuw lid ingevoegd, luidende: 

»art. 7 der eorstgenoemde wet vervalt". 

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

Amendement van de Commissie van Rappnrteul's 

om in artikel 10, nO. 17 te laten vervallen en na artikel 16 van het wets
ontwel'p een nieuw artikel in te voegen van den volgenden inhoud = Art. 11. 

De heer BEELAERTS VAN BLOKLAND , lid der Oommissie van Rapporteurs: Art, 
436 van het Wetboek van Strafrecht stelt strafbaar hem "die, niet toegelaten tot 
de uitoefening van een beroep waartoe de wet eene toelating vordert, buiten nood
zaak dat bel'oep uitoefent." 

Dus eene algemeene bepaling strekkende om een aantal bepalingen van bijzon
dere wetten te vervangen. Deze worden dool' haal' overbodig. Bepaaldelijk strekt 
het artikel om overbodig te maken en te vervangen de bepalingen voorkomende 
in de wetten op het onderwijs. Dit oogmerk is uitgedrukt in de Memorie van Toe
lichting tot genoemd art. 436 [Dl. III bI. 257). 

Waarom deed men dit 7 Niet alleen uit een oogpunt van vel'eenvoudiging, maar 
ook uit een oogpunt van consequentie, tel' bevordering van de eenheid van wet
geving. Immers in die verschillende wetten worden ten aanzien van dezelfde zaak 
soms zeel' afwijkende bepalingen gevonden. Men denke aan het strafbaar stellen 
van de recidive, die nu eens niet, dan wede!' wel als verzwarend wordt beschouwd 
en met uiteenloopende stl'alIen gestraft. 

Desniettemin wordt in het wetsontwerp voorgesteld de bijzondel'e bepalingen del' 
ondel'wijswetten te handhaven. gelijk zij tot nog toe bestonden. 

Het wetsontwel'p wijzigt dus feitelijk het Wetboek van Strafrecht; het geeft aan 
art. 436 een meel' beperkten inhoud dan de wetgevel' bij de vaststelling van dat 
artikel meende dat het zoude behooren te hebben. 

Dit komt del' Commissie èn op zicnzelf bedenkelijk voor, èn het wordt nog be-
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denkelijker wegens de motieven dool' de Regeering in de stukken aangevoerd, om 
haal' vooI'stel te vel'dedigell. Immel's, wij lezen [hiel'vool' bI. 2Hl in het Verslag: 

nHet feit van zondel' bevoegdheid of buiten de grenzen zijner bevoegdheid middel
baai' ondel'wijs te geven, valt niet ondel' de termen van al·t. 436 Wetboek van 
Stl'afl'echt, dan wanneer iemand er zijn beroep van maakt, enz," 

Doch al't. -136 van het Wetboek van Sb'afrecht stelt dit cl'ite1'Ïum evenmin, het 
kent nafQelijk evenmin het vel'eischte. dat iemand van dat ondel'\vijs "zijn beroep 
maakt." Wat wOl'dt gestraft 1 lIet vel'richten van eene of meel' daden, die zijn aan 
te mel'ken als de uitoefening van het beroep. Of nu in eenig geval die daden zijn 
van zoodanigen aal'd , dat zij moeten worden aangemerkt als eene uitoefening van 
bel'oep, zitldaal' eene feitelijke vraag, waarover de l'echtel' telkens naar omstandig
heden zal hebben te beslissen, zoowel ten aanzien van het onbevoegd geven van 
ondel'wijs als van het onbevoegd verleenen van geneeskundige of ""eartsenijkundige 
hulp. Het Strafwetboek stelt dus niet als voorwaarde van strafbaarheid dat de 
ovel'treder el' zijn bel'oep van maakt, Dit laatste begrip toch is Vl'ij wat engel' en 
wil zeggen: dat men el' zijne kostwinning van maakt, 

Ten einde deze intel'pl'etatie van al't, 436 van het Wetboek van Stl'afrecht boven 
twijfel te stellen, verwijs ik naar de wool'den: "buiten noodzaak", op vooI'stel van 
den geachten vool'zitter der Commissie van RapporteUl's tijdens de lJel'aadslaging in 
art. 436 gebl'acht [DI. III bI. 258], Die bijvoeging stl'ekt om te vel'hindel'en, dat 
onder het artikel zou begrepen wOl'den het feit, dat iemand in een geval van 
ul'gentie, schier uit nooddwang, geneeskundige of andel'e hulp verleent, 

Hadde echtel' dit artikel de bepel'kte beteekenis, daal'aan door de Regeering toe
gel,end, dan ware el' voor deze bijvoeging geen plaats geweest, Want, wanneer 
alleen diegenen ondel' de bepaling vallen, die van een dergelijk beroep hunne kost
winning maken, kon de moeilijkheid die men duchtte, en die men door de woorden 
"buiten noodzaak" oploste, zich niet voordoen, 

De Commissie moet haal' amendement met te meer aandl"ang aan Uwe Vergade
ring aanbevelen, ter wille van de gevaarlijke consequentiën die in het Regeel'ings
vooI'stel naai' hare meening zijn opgesloten. Wanneer het amendement mocht worden 
venvorpen en het Regeeringsvool'stel aangenomen, dan zou daal'door aan al't, 436 
eene intel'pl'etatie gegeven wOl'llen - ik zeide het reeds - veel beperkter dan men 
had bedoeld, en dan is daarvan dit de consequentie dat art, 436 het onbevoegdelijk 
uitoefenen van het bel'oep van geneeskundige, van apotheker, van veeal'ts of van 
welk andel' bel'oep ook alléén zou straf baal' stellen V001' zoo vel' iemand van zoodanig 
bel'oep zijne kostwinning maakt, Dat wal'e inderdaad eene bedenkelijke lacune, 

In de tweede plaats zou eene allel'Zondel'lingste anomalie ontstaan VOOI' het ge
val van l'ecidive. Volgens het Regeel'Îngsvoorstel heeft men tweeërlei: men stelt 
strafbaar iemand die onbevoegd ondel'wijs geeft kl"achtens ue bijzondere bepalingen 
van de ondel'wijswet, maar ingeval hij zijn bel'oep maakt van dat onbevoegd onder
wijs geven, zal hij stl'afbaal' zijn volgens art, 436 van het Wetboek van Straf
I'echt, Ik meen dat dit niet te ontgaan is, 

[Zullen] d ie beide bepalingen nevens elkandel' moeten gelden, dan doet zich het 
allerzondel'ling t vel'schijnsel VOOI', dat wel voor de eel'ste maal hij die zijn bel'oep 
maakt van het onbevoegdelijk geven van onderwijs te recht zwaal'dm' wOl'dt ge
stl'aft dan hij, die el' zijn bel'oep niet van maakt, maal' dat bij recidive de vel'
honning omgekeel'd zal zijn, Bij recidive zal hij die van het onbevoegdelijk geven 
van onderwijs eene broodwinning maakt, ten hoogste kunnen wOl'den gestraft met 
eene hechtenis van twee maanden, maar maakt hij daarvan geen beroep , dan zal 
zijne stl'af hachtens de onderwijswet kunnen klimmen tot een jaal', 

En die strafvel'zwaring zal voorkomen, onverschillig hoeI eel tijd tusschen de 
overtl'edingen verloopen is, terwijl volgens het Strafwetboek de strafverzwaring 
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voor recidive alleen geldt wanneer de tweede ovel'tJ'eding binnen twee jaren na het 
eel'ste gewijsde gepleegd is. In het stelsel del' Regeel'ing had. naar mij voorkomt. 
de I'egeling del' stl'af op de recidive om·ermijdelijk moeten zijn gewijzigd. 

(11 Maart 1886,) 

De heer HEEMSKERK, Minister van Binnenlandsche Zaken: Het doet mijne ambt
genooten en mij leed dat et' tusschen de Commissie van Rappol'teurs en de ~egeering 
enkele punten van verschil omb'ent redactie van dit wetsontwel'p zijn ovel'gebleven, 

Vooral, omdat wij de eersten willen zijn te erkennen de groote vel'dienste, die 
de Commissie zich omtrent dit wetsontwel'p heeft verWOl'ven en de ontzaglijke moeite, 
niet zond el' vrncht, dool' haal' aan het wetsontwerp besteed, 

Ondel' die punten van verschil behoort ook nO, 17 van art . 10, 
De wet op het middel baal' ondel'wijs bepaalt straffen op het geven van onderwijs 

zonder en buiten bevoegdheid, hetzij die onbevoegdheid bestaat in gemis eener akte, 
hetzij iemand de bevoegdheid dOOI' wangedrag heeft vel'loren, hetzij bij gebrek aan 
bevoegdheid. die de Koning aan vreemdelingen kan toekennen of weigeren, 

De Commissie en de Regeering zijn het el' over eens dat die bepalingen omtrent 
het middelbaar onderwijs moeten blijven bestaan, dat het recht om te straffen moet 
behouden blijven, daargelaten de mate van stl'af, 

De Commissie is echtel' van oOl'deel, dat deze sb'afbepalingen in al't, 10 met stil. 
zwijgen voorbijgegaan kunnen worden, omdat 8.rt, 436 van het Wetboek van Straf
recht in de zaak voorziet, 

Nu voeg ik el' dadelijk bij, dat de Commissie zich voo I' haar gevoelen beroept 
op de Memorie van Toelichting op het ontwerp-Stl'afwetboek van den Minister Smidt 
[zie deel UI bI. 257], 

Maal' ik geloof dat de Commissie, als ik het zeggen mag, wel wat te veel de 
waarde eener Memorie van Toelichting overschat, Zulk een stuk is nitstekend geschikt 
om de bedoelingen van den Minister die een wetsontwerp vool·dl'aagt te leeren kennen, 
maal' ook in eene Memorie van Toelichting kan wel eens eenc kleine dwaling schuilen, 

Aan de voorgelezen zinsnede zooveel waarde te hechten, dat de wetgever el' zich aan 
houden moet, ook bij emstigen twijfel omtl'ent de toepassing, vind ik wel wat ovel'dl'even. 

De bepalingen die thans gelden voor hen die zonder bevoegdheid de geneeskunst, 
de artsenij- en veeartsenijkunst uitoefenen, passen compleet ook in het kader van 
art, 436; daaromtrent ben ik het met de Commissie van Rapporteurs geheel en al 
eens; maar de bepalingen omtrent het onderwijs passen, naar de overtuiging del' 
Regeering, daal' niet zoo pI'ecies in. 

Waarom niet? 
Omdat het geven van onderwijs thans ook verboden is, wanneel' daarmede geen 

beroep wordt uitgeoefend. Het geven van ondet'wijs hetzij binnen of buiten bevoegd
heid is niet altijd uitoefening van een beroep. Wanneel' iemand ondel'wijs geeft 
krachtens aanstelling bij eene openbare instelling, dan oefent hij een ambt uit en 
geen beroep; wanneer hij onderwijs geeft aan een eigen inl'ichting of aan eens 
anders bijzondel'e inrichting, dan oefent hij een bel'Oep uit, Ook is dit bij huis
ondel'wijs dikwijls het geval. Het gebeUl't ook, dat iemand uit liefhebberij, uit 
liefde tot de leel'lingen, uit zeel' loffelijke motieven, dat wil ik aannemen, el' toe 
ovel'gaat onderwijs te geven, Deze onderscheiding bel'ust niet op eene afgetrokken 
beschouwing van de zaak, maal' dat staat in art, 5 van de wet. Men leest daar: 

"De bepalingen van het voorgaande artikel zijn niet toepasselijk: 
"a. enz. 
nO. op hen, die, van het geven van middelbaal' onderwijs geen beroep makende 

en zich zonder geldelijke belooning daartoe bereid verklal'ende, van Ons vergunning 
hebben verkregen tot het geven van zoodanig onderwijs." 
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Wanneel' dus iemand van het ge,en van onderwijs geen bet'oep maakt en hij 
vraagt niet de toestemming van den Koning waal'op hier gedoeld is, dan ovel'tl'eeut 
hij de wet, namelijk de al'tikelen 4 en 5 van het middelbaal' onderwijs en valt 
hij zeel' zekel' niet onder art, 436 van het Wetboek van Strafl'echt, 

Eigenlijk is hiel'door de zaak l'eeds uitgemaakt in een andel'en zin als de Com
missie van Rapporteurs bedoelt, Zood ra de wet zelve el'kent, dat het geven van 
onderwijs zonder bevoegdheid straf baal' kan zijn, ook wanneer men daal'van geen 
beroep maakt, is daardoor uitgemaakt dat al't, 436, hetwelk uitsluitend straf· 
bepalingen bevat op het uitoefenen van een beroep, niet toepasselijk is op het geven 
van middel baal' onderwijs, Maal' el' is meel' , namelijk, dat hp.t volgens de wet op 
het middel baal' onderwijs genoeg is, dat ééne daad van het geven van onderwijs 
geconstateel'd is door wettig bewijs, hetzij dool' erkentenis of een ander bewijs 
volgens het Wetboek van Strafvordering voldoende om de straf te doen uitspreken, 
Moet evenwel de uitoefening van een beroep worden bewezen, dan is het consta
teeren van ééne daad niet genoeg, maar dan moet afzondel'iijk worden bewezen 
dat de pel'soon gewoon was onderwijs te geven voor belooning, De Commissie heeft 
het gewicht van dit punt gevoeld en heeft daarom een arrest aangehaald, waarin 
naai' haal' oordeel eene andere beslissing zou gegeven zijn, Ik kan dit niet met 
haal' eens wezen, Men zou kunnen zeggen: hoe kan een arrest, dat nu reeds is 
gewezen, beslissen over art. 436 van het nieuwe Wetboek van Strafrecht dat nog 
niet geldt 7 Dat is echter zeel' eenvoudig, 

Omtrent de geneeskundige wetten bestaat niet de minste twijfel of, om straf
baar te zijn, moet men uitoefenen het beroep of bedl'ijf, Tusschen beropp en bedrijf 

is in de wet en in de arresten niet altijd onderscheiden, dus worden die beide 
woorden promiscue gebruikt. Nu heeft zich de Commissie van Rapporteurs beroepen 
op het al'rest van 26 Febl'uari 1867, waarin bekrachtigd is een arrest van een 1I0f, 
waarbij een man vel'oordeeld was wegens het eenmaal vel'leenen van verloskundigen 
bijstand zonder daartoe bevoegd te zijn . 

Maal' wat staat el' in dat arrest 7 
"Overwegende dat de l'equÎl'ant van cassatie is gedagvaard en heeft teregtgestaan , 

als zoude hij op den 21 Maart 1866, genees· en verloskundigen bijstand hebben 
\'el'leend aan J. B, (enz.) zonder daartoe eenige bevoegdheid te bezitten; dat werke
lijk de requirant, zooals in het beklaagde al'l'est in bijzondel'heden voor bewezen 
verklaard wordt, en zooals ook dooI' hem zelven bekend is , aan de in de dagvaar
ding vermelde vrouw vel'loskundigen bijstand verleend heeft, en dat hij geene 
bevoegdheid heeft of ooit gehad heeft om eenigen tak del' geneeskunde uit te oefenen; 

,,0, dat echtel' het Hof, alvorens op dit bewezen feit de straf bij art. 18 del' wet 
van 1 Juni 1865 (Staatsbla4 nO. 60) vermeld, tegen den requÎl'ant uit te spl'eken, 
alle,,;zins te regt met het oog op art. 1 dier wet, heeft onderzocht of in deze de vel'los
kundige bijstand wel als bedrijf gegeven was, en op gl'ond van onderscheidene behoorlijk 
bewezen en in het arrest vermelde omstandigheden, tot het besluit gekomen is, dat de 
bedoelde bijstand niet uit nood of uit vI'iendsehap, maal' als bedl'ijf verleend was;" (enz.) 

Det'halve besliste de Hooge Raad bij die gelegenheid én dat het vel'leenen van 
genees- en verloskundigen bijstand al of niet kan beschouwd wOI'den als het uit· 
oefenen van een bedrijf, én tevens dat bijkomende omstandigheden bewezen moeten 
worden om het alg zoodanig te qualificeel'en, 

Dat blijkt duidelijk uit het voorgelezené; wal'en el' geen bijzondere omstandig
heden bij, dan zou de requirant niet veroordeeld zijn wegens de uitoefening van 
de geneeskunst omdat hij dit eenmaal had gedaan, 

Dat dit zoo is, kan ik aantoonen met een arl'est van 15 Decembel' 1868. Alstoen 
is dit geval voorgekomen: een bekend magnetiseur in Noordholland had een recept 
gegeven aan een kranke, dat was gereedgemaakt door een apotheker, Die meltschen 
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zijn vel'volgd, en daal'op heeft de Hooge Raad beslist, dat het ten laste gelegde feit 
niet daal'stelde eenig misdl'ijf of ovel'tl'eding, omdat niets andel's was ten laste gelegd 
dan dat het feit één enkele maal gebeurd was en geen wettelijke bewijzen wal'en 
geleverd dat de man het bedl'ijf of beroep van geneeskundige had uitgeoefend. 

Hij is del'halve van rechtsvervolging ontslagen, 
Deze alTesten zijn geheel passend op den tekst van art, 436, Wanneel' men op 

gl'ond van dit al'tikel iemand zal willen vel'oordeelen, dan zal men moeten bewijzen 
èn een of meel' feiten èn dat zij in de uitoefening van het bel'oep zijn gepleegd, 
Maal' dit past kwalijk op de vOOl'Schl'iften van de wet op het middelbaar ondel'\vijs, 

Daarbij komt dat de wool'den "b"iten noodzaak" moeilijk toe te passen znllen zijn, 
Die wool'den geven aan den beklaagde eene exceptie, 

Wanneer el' bijvoOl'beeld el'gens geen geneeskundige hulp te verkrijgen is en een 
onbevoegde helpt zoo goed en kwaad als hij kan, dan kan hij daal'voor niet ver
oordeeld worden. 

Maal' wanneer het hoofd van een school op zekel' oogenblik in de verlegenheir! 
is om een bevoegd ondel'wijzer te vinden en hij neemt VOOI' onbepaalden tijd een 
onbevoegde, is dat noodzaak 7 

En wanneer iemand zeel' ernstig verlegen om gelr! is, en zich laat vinden om 
eene betrekking uit te oefenen, waal'toe hij niet bevoegd is, is dat noodzaak 7 Ja, 
voor hem wel, maal' toch waarschijnlijk niet in den geest als het wOOl'd dOOI' den 
wetgever bedoeld is, 

Wanneel' de bepaling omtrent het onbevoegd geven van onderwijs eenvoudig opgeheven 
wordt, dan zal men teleul'gesteld wezen indien alsdan art, .j36 moet toegepast worden, 

De heel' VAN DER KAA Y, lid der Oommissie van Rapporteurs.' Het leed wezen, dat 
op dit punt geen ovel'eenstemmillg is verkregen tusschen de Regeering en de Com
missie van RapporteUl's, is wederkeerig, 

Dat de Commissie dit verklaart is inderdaad iets meel' dan een beleefdheidsvol'm; 
want zoo ooit eene Regeel'ing neiging getoond heeft tot gemeen ovel'leg in het 
belang van de zaak en, zooals wij mogen aannemen, in het belang van het land, 
dan kan dat zeker in deze zaak van deze Regeel'ing gezegd worden. 

Maal' de Commissie meent toch bij haal' amendement te moeten volharden, Het 
geldt hiel' eene mel'kwaal'dige juridische quaestie, en het is een genot die met den 
Minister van Binnenlandsche Zaken te mogen bespreken. Hiel'ovel' zijn Regeel'ing 
en Commissie het eens dat het de bedoeling is geweest bij het tot stand komen van het 
nieuwe Strafwetboek, dat, evenals een aantal bepalingen van gelijken aal'd in andel'e 
wetten, ook deze bepaling uit de wet op het middelbaal' onderwijs zou verdwijnen, 
en worden vel'vangen dOOI' de algemeene bepalingen van al't, 436 van het Stt'afwetboek, 

Nu erkent de Commissie, dat de Kamer natuul'lijk be\'oegd is thans over deze 
zaak andel's te oordeelen, maal' dan dienen daal'vool' toch goede I'edenen te bestaan, 
De Commissie meent, dat dit niet het geval is en dat el' hiel' indel'daad een mis
verstand bestaat, En wanneel' de Regeel'ing zich nu bel'oept op al'l'esten van den 
Hoogen Raad, dan moet ik el' del' Kamel' opmel'kzaam op maken, dat niemand 
anders dan juist een lid van den Hoogen Raad, de heel' A, A, de Plnto, in een 
opstel in nT/,emi,.", waarin verscheidene bepalingen dezel' invoeringswet wOI'den 
besproken, op dit misverstand heeft gewezen en de Karnel' heeft gewaarschuwd om 
op haal' hoede te zijn en goed toe te zien, Dat dit misvel'stand nog bestaat, is 
mij gebleken uit hetgeen de Ministel' gezegd heeft. Daal'uit blijkt toch dat de Re, 
gecl'ing van meening is, dat de uitdl'ullkingen nuitoefening van een beroep" en 
"van iets zijn bel'oep maken" in de wet geheel dezelfde beteekenis hebben. Dit 
ontkent de Commissie, en dit verschil beheerscht de geheele quaestie. AI,t. 436 
van het nieuwe Strafwetboek luidt: 
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"Hij die, niet toegelaten tot de uitoefening van een bel'oep waartoe de wet eene 
toelating vordel't, buiten noodzaak dat beroep uitoefent, wordt gestraft met geld
boete van . . , .. " enz. 

Nu erkent de Commissie dat dit niet hetzelfde is wat in de wet op het middel
baai' omlenvijs staat; daal' wordt eenvoudig gezegd: hij die middel baal' ondel'wijs 
geeft zonder daartoe bevoegd te zijn. De uitdl'ukking "bemep" komt daal'in niet 
voor, Op dat punt bestaat er dus tusschen Regeel'Îng en Commissie geen stl·ijd. 
Maal' met den heel' De Pinto zegt de Commissie dat het voldoende is om iemand 
kt-achtens al't , 436 Strafwetboek te vel'ool'deelen, als hij, wat het middel baal' onder
wijs betreft, zonder daartoe bevoegd te zijn, doet wat gewoonlijk de bevoegrle 
ondenvijzer doet, ook al maakt hij van het geven van middelbaar onrlel'wijs nu 
juist niet zijn beroep, Om dit in te zien heeft men, meen ik, zelfs niet die bijzondel'e 
jUl'idische schel'pzinnigheid noodig, waarin de leden van den Hoogen Raad zich 
mogen vel'heugen, 

Iedel'een, dunkt mij, zal begl'ijpen, dat wanneer iemand bijvoorbeeld gevonden 
wOl'dt in eene school, bezig onderwijs te geven, al is het maal' vijf minuten, van 
hem kan gezegd worden: hij heeft daar op dat oogenblik (al is het maal' vijf 
minuten geweest; ééne daad is voldoende, dat heeft de Hooge Raad uitgemaakt) 
het beroep van onderwijzer uitgeoefend , Maal' daarom zal men nog niet zeggen, 
dat die man zijn beroep maakt van het geven van ondel'wijs, 

Mij dunkt, de zaak is inderdaad eenvoudig, Ergens zijn bel'oep van maken is: 
zich meel' opzettelijk en voortdUl'end aan eene zaak wijden. Daal'toe worden meerdel'e 
feiten vereischt. In den l'egel zal het zijn een middel van bestaan; maar ik geef 
toe, men kan het ook doen uit liefhebberij; het is geen vereischte dat het eene 
kostwinning is, Zondel' bevoegdheid echter éénmaal iets doen wat in den regel 
alleen een bevoegde doen mag, is wel de uitoefening van een bel'oep waartoe men 
niet bevoegd is, maal' de man, die dat doet, kan daal'om nog niet gezegd wOl'den 
zijn beroep el' van te maken, WanneCl' ik bijvoorbeeld éénmaal aan een ziekbed kom 
en daal' doe wat in den I'egel de geneesheer doet, dan oefen ik op dat oogenhlik 
het bel'oep van den geneesheer uit, en wOl'd ik veroOl'deeld als de rechte I' dat aan 
neemt; dit heeft de Hooge Raad beslist; één enkel feit is daartoe voldoende, Maal' 
als ik dat éénmaal gedaan heb zal men niet zeggen, dat ik mijn bel'oep maak van 
het uitoefenen del' geneeskunde. Ik heb éénmaal gedaan wat in den regel de geneesheer 
dnet en alleen doen kan, Ik heb dus eene el kele maal dat bel'oep uitgeoefend; 
maal' wat in het spl'aakgebl'Uik en ook in de wet op sommige plaatsen wordt 
genoemd zijn beroep van iets maken, is nog iets andel's. 

Nu moet ik den Ministel' op een paal' punten wijzen, De Ministel' heeft volkomen 
gelijk, dat de strafbepalingen, voorkomende ill de wet op de uitoefening van de 
geneeskunst en in de wet op de uitoefening del' veeal'tsenijkunst, ongeveel' gelijk
luidend zijn met al't. 436, want dat daal' staat "als bedl'ijf", wat hetzelfde zal 
kunnen beteekenen als "uitoefening van bel'oep". Men zou kunnen zeggen, dat komt 
op hetzelfde neder, 

Maal' el' zijn een paal' andere wetten, waal' die uitdl'ukking niet in vOOl'komt. 
Ik wijs op de wet op de uitoefening del' al'tsenijbereidkunst en op de wet op de 
uitoefening del' tand heelkunst. Daal' zijn de wool'den pl'ecies als in de wet op het 
middelbaar onderwijs, Daal' komen de wool'den "als hedrijr' niet in VOOI', en wordt 
evenmin gesproken van uitoefening van "bel'oep", 

En wat is nu het mel'kwaardige van de zaak 7 De Regeel'ing heeft volstl'ekt geen 
bezwaar gemaakt om deze artikelen te laten vel'vallen. Wat al'tsenijbel'eidkunst en 
tandheelkunst betl'eft was al't 436 voldoende, en toch is het volkomen dezelfde 
quaestie als met het ondel'wijs. 

Ik meen hiermede de quaestie voldoende in het licht te hebben gesteld, Indien 
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vool'taan alleen art. 4315 deze zaak zal beheerschen en de afzonderlijke wetsbepa
lingen uit de wetten op het lagel' , middelbaar en hooger ondenvijs zullen vel" 
dwijnen, dan moet om iemand te veroOl'deelen bewezen zijn dat hij, zij het een 
enkele maal of slechts enkele milluten, zondel' toegelaten te zijn tot het geven van 
ondel'wijs, gedaan heeft wat een ondel'lvijzel' in het bezit van eene behoo"'ijke toe
lating alleen bevoegd is te doen, andel's wordt hij v,'ijgesp,'oken, Evenmin echtel' 
als men kan wOl'den veroordeelfl, wanneer men aan iemand die vel'kouflen is een 
kop kamillen aanbeveelt, moet men vel'oordeeld kunnen wOI'den, als men een enkele 
maal een paar kinderen aan hun we,'k helpt en dus gezegrl zou kunnen wOl'den 
ondel'w1js te geven, Dat moet de bedoeling der wet niet zijn, Wanneer art, .. 36 
voldoenrle wOI'dt geacht om het Nedel'landsche volk te beveiligen tegen het behan· 
delen van ziekten, het vool'Scl1I'ijven van geneesmiddelen, het vel'leenen van heel
of verloskundigen bijstand doOI' onbe ~oegden; tegen het tanden trekken , het leveren 
van geneesmiddelen, ook van vel'giften, dOOI' onbevoegden; - is dan diezelfde straf 
bf'paling niet voldoen,le om ook het Nedel'landsche volk te beveiligen tegen het 
geven van ondel'wijs door onbevoegden 7 De Commissie meent ja, en hoopt, dat 
de Ramel' evenzoo zal oOI'deelen. 

De heer HEEMSKERK, ,1finister van Binnenu111dsche Znken: Ik zou ongaal'Oe de 
RameI' met een eenigszins uitvuel'ige repliek vel'moeien, maal' moet toch zeggen dat 
de gl'onden fler Commissie van buitengewone zwakheid getuigen, De geachte afge
vaardigde uit Alkmaar, lid del' Commissie, speelt - men vel'geve mij de uitdl'uk· 
king - met de taal. De dOOI' hem aangevoerde ondel'scheiding heb ik nooit vel'nomen , 
en taalkundig is zij mijns inziens niet te verdedigen. De geachte spl'ekel' zegt dat 
het uitoefenen van een bel'oep en het verrichten van eene daad als bel'oep vel'schil· 
lende zaken zijn. Ik acht die uitdrukkingen identiC'k en de ondel'Scheiding onjuist, 
Ilij springt ook vl'eemd met de gesclll'even wet om; evenzoo met d"l jUl'ispl'Udentie, 
E,' staat in de wet op het middel baal' onderwijs dat iemand die niet het bproep 

u itoefent van onderwijzei' , toch geen onderwijs mag geven in zekere gevallen. De 
geachte spl'eker laat ,!ie bepaling liggen, 

Ik heb een paal' an'esten medegedeeld; ik achtte het onnooflig pene geheele vel" 
zameling van :1I'I'esten mede te bl'engen, waarbij is uitgemaakt dat el' wel degelijk 
moet bewezen wOI'den, waal' het genees· en al'tsenijbel'eirJkunst beil'elt I dat het als 
een bel'oep of bedl'ijf wOl'dt uitgeoefend, Dan moet daarbij omstnndig bewezen wor, 
.Jen dat het als bedrijf wordt uitgeoefend. 

Daal'tegenovel' stelt de geachte spl'eker geen enkel al'l'est, maar alleen de meening 
vun een zeel' geleerd lid van den Hoogen Raad, Tn de wet op de al'tsenijbel'eidkunst 
staat wel'kelijk in al't, 3: "Hij oefent ~ii" bmJfp niet andel's uit dan in een uit· 
sluitend daartoe bestemd. bij dag steeds toegankelijk, gedeelte van een huis" enz, 
BlIitenrlien, al stond het woord "beroep" PI' niet in, ligt het in den aard del' zaak . 
Men kan de artsenij bereid kunst niet andel's uitoefenen dan als men eene apotheek 
tot zijne beschikking heeft. Dit is wat de tanrlheelkunst betl'eft eenigszins betwist· 
baal', ofschoon een tandmeestel' volgens de wet moet bewijzen dat hij gevestigd is. 
dat hij zich heeft neêl'gezet op eene plaats en bereid is, zijne patiënten te ontvangen, 

Wanneer het amenrIement del' Commissie wOl'dt aangenomen, zullen de bepalingen 
van al'tt, 4 en 5 vall de wet op het middelbaar ondel'wijs eene ijdele bedreiging zijn, 

Nu schijnt de geachte sp,'eker op het laatst een beroep te doen op het gevoel 
\'an hen die zouden zeggen: zou daal'aan wel veel vel'belu'd zijn 7 [s het niet meer 
van belang I dat niet doOI' onbevoegnpn de geneeskunst wOl'dt uitgeoefend 7 Het 
kan waal' zijn; maal' daal'bij vel'geet de geachte spl'ekel', dat de bevoegdheid tot 
het geven van onderwijs kan zijn vedol'en dOOI' een onteel'end vonnis, el'ge1'lijk 
wangedl'ag en del'gelijke, Zoo komen wij echter allengs tot eene beoordeeling van 
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het middelbaar onderwijs, Dit nu is hier de vraag niet, maal' wel of er eene 
leemte ontstaat door het weglaten van de strafbepalingen, 

De heer VAN DER KAA Y, lid der Commissie van Ropporteurs: Ik vind het niet 
onverklaarbaar dat de quaestie den Ministel' eenigszins spitsvondig voorkomt, Wan
neel' de Minister even tijdig kennis had kunnen nemen van het geschrift des heet'en 
De Pinto, waal'op ik in den beginne heb gewezen, en rustig en kalm de zaak had 
kunnen nagaan en overwegen, dan zouden wij nu wellicht dit vel'schil niet hebben. 

Ook bij een zoo scherpzinnig man als de Ministel' komt het mij volkomen ver
klaarbaar voor, dat hij aanvankelijk het dOOl' mij in het licht gestelde vel'Schil 
voor een spelen met wOOl'den aanziet. Men vel'spl'eekt zich zoo licht, en de Minister 
deed het ook, toen hij beweerde, dat het, om iemand volgens art. 436 te kunpen 
veroordeel en , bewezen zou moeten worden, dat hij, al was dan ook maal' van een 
enkel feit gebleken, toch van het geven van ondel'wijs zijn beroep maakte. Dat 
staat niet in art. 436. Het is voldoende, als bewezen is dat hij, al is het maal' 
een oogenblik, het beroep van onderwijzer heeft uitgeoefend, dat wil zeggen, dat 
hij een enkelen keer heeft gedaan wat alleen de bevoegde onderwijzei' mag doen, 
ook al heeft hij van het geven van onderwijs niet zijn beroep gemaakt, Dit is geen 
spitsvondigheid, maar eene zeel' gezonde jUl'idische onderscheiding, En aangezien 
wij hier wetten maken, die door jUl'isten moeten wOl'den vel'klaard en toegepast, 
moeten wij daarop letten; andel's maken wij verkeel'de wetten. 

Daal'om is het van veel belang de juiste wOOl'den te bezigen. Wanneer men zich 
beijvert dat te doen, dan speelt men niet met de taal, men geeft zich dan ernstig 
rekenschap van iedel' wOOl'd. Spelen met de taal zou het wellicht kunnen heeten, 
als men de eene maal spreekt van het uitoefenen van een beroep, en den anderen 
keel' in denzelfden zin en over dezelfde zaak spl'ekende, de uitdrukking gebl'uikt 
hij maakt er zijn beroep van. 

Ik zal niet herhalen wat ik bij mijne eerste rede heb gezegd, maal' ik moet 
toch nog even stilstaan bij dien apothekel' dien de Minister in het debat heeft ge
bracht, naar aanleiding van mijn beroep op de wet op de uitoefening van de 
al'tsenijkunst. De Minister heeft gezegd: bij apothekers kan het verschil niet voor
komen i dat zijn altijd menschen die van de zaak hun bel'Oep maken . Neen, ant
wool'd ik, ook VOOl' die wet is de algemeene stl'afbepaling van art. 436 volkomen 
voldoende, Als iemand die daartoe niet bevoegd is, ook maal' eenmaal in de apotheek 
staat en daal' een geneesmiddel aflevert, zal hij veroordeeld kUllnen worden, omdat 
hij op dat oogenblik het beroep van apothekel' heeft uitgeoefend zonder daartoe 
bevoegd te zijn. Maar daal'om zal niemand zeggen, dat die man zijn beroep heeft 
gemaakt van de uitoefening del' artsenijbereidkunst , dat is, volgens de bepaling der 
wet, van het bereiden en afleveren van geneesmiddelen, Zoo is het ook met het 
ondel'\vijs, Men behoeft maal' eene enkele maal te doen eene daad, waartoe alleen 
de geëxamineerde onderwijzer bevoegd is, om te wOl'den veroordeeld, Daartoe be
hoeft niet bewezen te wOl'den dat hij zijn beroep heeft gemaakt van het geven van 
onderwijs. Dit eischt al't. 436 niet. 

Nu nog dit. Ik stel el' gl'ooten prijs op dat gewaakt worde tegen hEit geven van 
ondel'wijs dOOl' onbevoegden. Maal' de geheele Commissie is unaniem overtuigd dat 
art. 436 daal'tegen voldoende waakt. Ied er, die eene daad doet, waal·toe alleen de 
toegelaten geëxamineel'de onderwijzel' bevoegd is, oefent het bel'oep van onderwijzer 
uit en moet vel'OOl'deeld worden. Maar evenmin als de man, die terloops een andel' 
den raad geeft een kop kamillen tegen verkoudheid te gebruiken, \'el'ool'deeld zal 
worden wegens het onbevoegd uitoefenen der geneeskunst, evenmin moet ooit iemand 
die een knaap aan een thema heeft geholpen, vel'oordeeld kunnen worden, op grond 
dat hij onderwijs heeft gegeven zondel' daartoe bevoegd te zijn, 
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De heel' VAN HOUTEN, lid der Commissie van Rapporteurs: Niet om het den ge
achten vOOl-littel' onzer Commissie te verbeteren vraag ik het woord, maar ik hoorde 
een geacht medelid na het aanhoOl'en van zijne rede zeggen, dat het toch eene 
verduivelde spitsvondigheid is, die de Commissie verdedigt, Omdat dit gezegd werd 
door iemand op wiens oordeel ik pl'ijS stel, en die ondanks de rede van den vorigen 
sprekel' ondel' dien indruk is gekomen, wensch ik nog een kort woord over die 
onderscheiding te zeggen, 

Zou de Regeering, die met de handhaving van de strafwet belast is, willen dat 
art, 436, hetwelk het ongeool'loofd uitoefenen van een bel'oep wil tegengaan, en 
hetwelk wOl'dt toegepast, zood ra iemand eene handeling pleegt, die binnen de 
grenzen van dat bel'oep valt, alleen werd ingel'oepen tegen hen, die daal'van hun 
beroep maken? Mij dunkt dat men, wanneer men zich die vraag stelt, zal zien dat 
het ondel'scheid niet waardeloos is, 

Het plegen van eene enkele daad kan zeel' wel als het uitoefenen van een beroep 
te qualifieeeren zijn, maal' daarom maakt men zijn be,'oep daarvan nog niet. Dat 
is zoo wel in het spraakgebl'Uik als in de rechtste,'minologie geheel iets ande,'s, 

liet gevaar dat de Ve"gade,'ing zich zou kunnen laten o\'e,'tuigen doo,' nen Ministe,' 
van Binnenlandsche Zaken ligt vooral hie,'in: Bij het vaststellen van a,'t, 436 
hebben Regeering en Kamer datgene willen codificeeren wat versp,'eid ligt in ver
schillende wetten, en met name ook de wetten betrekkelijk het onderwijs genoemd, 
Nu staat de Regeering op dit standpunt, dat zij nevens die bepaling - terug
komende op hetgeen bij het Wetboek van St,'af,'echt is vastgesteld - de ~peciale 
st,'afbepalingen in de wetten betrekkelijk het onde,'wijs wenscht te handhaven. 
te,'wijl zij uit zucht om dat gedaan te krijgen, er toe geleid wlJl'dt om den hing 
der volgens art, 436 strafbare handelingen in te krimpen, En de ink,'imping mn de 
beteekenis van art, 436 in deze discussie we,'kt terug op de we,'kir g van de wet 
op olldere ondenverpen, waaromtrent de speciale st,'afbepalingen niet in de invoe
ringswet zijn gehandhaafd, Het gevolg daarvan zou dus zijn dat men waar het 
onderwijs geldt strafbaarheid verhijgt van enkele daden, die op of buiten de 
g,'enzen van al't, 436 liggen, maar dat men dool' a"gumentcn te scheppen VOIJ" 

eene te beperkte uitlegging van art, 436 straffeloosheid in het leven roept van een 
tal van andere daden, 

Zooals de Ministe,' nu de woorrlen: "het be"oep uitoefent" van art, 436 inte,'pre
tee,'t, namelijk als "zijn beroep maken van", zounen vele daden bet,'ekkelijk andere 
zaken, in strijd met de bedoeling, straffeloos worden, 

De heel' HEEMSKERK, lllinister van Binnenlandscke Zaken: Tot mijn leedwezen 
kan ik uit de rede van den laatsten geachten spreker niet eene andere overtuiging 
putten omtl'ent de beteckenis van art, 436 van het St''afwetboek, Ik weet niet of 
zijne al'gumentatie buitendien afdoende is, want de Vergadering kan eigenlijk geen 
inte"p,'etatie geven van een wetsa''tikel, dat vijf jaa,' geleden is vastgesteld, Ieder 
lid kan daarove,' voor zich een gevoelen hebben, maar de Vergade,'ing heeft alleen 
te beoordeelen of de stmfbepalingen betrekkelijk het onderwijs al dan niet behou
den moeten blijven De stelling van den geachten sp,'eker omtrent de bestaande 
wet, moet ik pertinent tegensp,'eken, 

Iemand, die bijvoOl'beeld een baal "ijst koopt, oefellt daa,'mede nog niet het 
be,'oep van koopman in koloniale waren uit, en behoeft geen patent te hebben, 
Iemand die eens niet als geneeskundige maar als vriend een mengsel klaar maakt, 
oefent. daa,'doo,' de geneeskunst niet uit, 

Zoo zal, ook wannee" het amendement der Commissie wordt aangenomen, het 
feit dat iemand een enkele maal onderwijs geeft, geen ,'eden zijn om het te be
schouwen alsof hij er een beroep van maakt, Daal'voor zou noodig zijn, dat het 
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hel'haaldelijk gebeurde, of dat hij eene ovel-eenkomst had getroffen met het hoofd 
een er school om geregeld onderwijs te geven. 

[Het amendement werd met 46 tegen 11 stemmen aangenomen.] 

Art. 18. 

De wet van 6 April 1875 (Staat8blad n°. 66) "tot regeling 
der algerueene voorwaarden, op welke, ten aanzien van de uit
levering van vreemdelingen, verdragen met vreemde Mogend
heden kunnen worden gesloten", blijft van kracht, behoudens 
de navolgende wijzigingen. 

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

10. a. aanslag, ondel'llomen met het oogmerk om den Koning, 
de regerende Koningin, den Regent of een ander hoofd van 
een beVl'ienden Staat van het leven of de vr~iheid te berooven 
of tot regeren ongeschikt te maken; 

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

2°. doodslag of moord, kinderdoodslag of kindermoord; 
30. bedreigingen strafbaar gesteld bij het tweede lid van 

art. 285 van het Wetboek van Strafrecht ; 
4°. het opzettelijk veroorzaken van de afdrijving of den 

dood der vrucht van eene vrouw door haar zelve of door 
anderen; 

50. 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 straf
baar gesteld bij de artt. 243 tot en met 247 van het Wet
boek van Strafrecht; 

70 , koppelarij ; 
Ilo. het namaken of vervalschen, met het in art. 208 van 

het Wetboek van Strafrecht omschreven oogmerk, van munt
speciën of muntpapier of het opzettelijk in omloop brengen van 
valsche of vervalschte muntspeciën of muntpapier ; 

120. valschheid in zegels en merken strafbaar gesteld bij de 
artikelen 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 het 
in voorraad hebben of invoeren van billetten eener krachtens 
wettige verordeningen van den Staat opgerigte circulatiebank, 
waarvan de valschheid of vervalsching den dader toen hij ze 
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ontving bekend was, met het oogmerk om ze als echt en on
vervalscht uit te geven; 

14°. meineed; 
15'). omkoopillg van ambtenaren strafbaar gesteld bij de artt. 

J 7ö, 3(j3 en 364 van het Wetboek van Strafrecht, kuevelarij, 
verduistering door ambtenaren of daarmede gelijk gestelden; 

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

17u
• opzettelijke en \yederregtelijke 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 voor
meld Wetboek strafbaar gestelde gevallen; 

18°. openlijk geweld met vereenigde krachten tegen personen 
of goederen, omschreven in art. 141 van het Wetboek van 
Strafrech t ; 

19°. het in de in art. 168 van het Wetboek van Strafrecht 
bedoelde gevallen opzettelijk en wederregtel~jk doen zinken of 
stranden, vernielen, onbruikbaar maken of beschadigen van 
vaartuigen; 

:25°. verduistering. 
In de artikelen G en 7 wordt het woord "misdrijf" vervan

gen door: "strafbaar feit" en in artikel 10 het woord "hech
teniR" door: "verzekerde bewaring". 

Advies van den Raad van State. 

Volgens art. 2 der wet van 6 April 1875 (Staatsblad nO. 66) kun
nen vreemdelingen worden uitgeleverd wegens aanslag tegen het leven 
van den Vorst, van leden van het Vorstelijk Huis of van het Hoofd 
eener Republiek. 

Om deze wet in overeenstemming te brengen met het nieuwe Wet
boek van Strafrecht komt het den Raad voor, dat nO. 1 in twee nom
mers zal behooren te worden gesplitst, beantwoordende aan a1'tt. 92 
en 108 van dat Wetboek, aldus: 

No. 1. Aanslag ondernomen met het oogmerk om den Koning, de 
rpgeerende Koningin, den Regent, of een ander hoofd van een bevrienden 
Staat van het leven of de vrijheid te berooven of tot regeeren onge
schikt te maken. 

N°. 2. Aanslag op het leven of de vrijheid van de niet-regeerende 
Vorstin, van den Troonopvolger of van een lid van het Vorstelijk Huis. 

De aanhaling in nO. 13 van art. 232 Wetboek van Strafrecht zou ten 
gevolge hebben, dat wêl kon worden uitgeleverd hij die valsche biljetten 
eener krachtens de wet opgerichte Nederlandsche circulatiebank in voor
raad heeft enz., maal' niet de vreemdeling, die valsche biljetten eener 
vreemde Rykscirculatiebank in voorraad heeft of binnen dat vreemde 
Rijk heeft ingevoerd, terwijl toch alleen van dezen, nooit van genen 
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de uitlevering zal worden gevraagd. In plaats van art. 232 eenvoudig 
aan te halen, zal men zijn inhoud moeten overnemen, met wijziging 
der redactie voor zoo veel noodig is, om het artikel voor de uitlevering 
toepasselijk te maken op hem, die valsche biljetten in voorraad heeft 
van eene circulatiebank opgericht krachtens wettige verordeningen van 
den Staat, die de uitlevering vraagt, of zoodanige biljetten in dien 
Staat heeft ingevoerd. 

O.R.O. Art. 20 = Art. 18. 

Memorie van Toelichting. 

A1't. 20. De welDige wijzigingen welke in de wet van 6 April 1875 
(Staatsblad nO. 66) worden voorgesteld, strekken om ook hier de termi
nologie in overeenstemming te brengen met die van het Wetboek van 
Strafrecht. Vandaar dat de omschrijving van eenige misdrijven is gewijzigd 
en dat de vermelding van andere, vroeger speciale, misdrijven kan 
vervallen, omdat zij in het nieuwe strafwetboek onder eene meer alge
meene omschrijving begrepen zijn. Zoo b. v. vadermoord, vergiftiging 
en valsch getuigenis. Hiermede wordt geheel gehandeld in den geest 
van den wetgever van 1875. »De lijst van art. 2", zeide dil toenmalige 
Regeering in antwoord op het V oorloopig Verslag der 2de Kamer 
"kan alleen rusten op de qualificatie in onze strafwetten voorkomende 
en kan niet anders dan eene reproductie van die qualificatien zijn." 
Moeilijkheden in de practijk die men hiervan vreesde, daar die qualifi
catien soms verschillen van de omschrijving van dezelfde of van gelijk
soortige misdrijven in vreemde wetgevingen, hebben zich niet voorgedaan 
daar steeds is vastgehouden aan het juiste beginsel dat de vraag of 
het een of ander feit een misdrijf oplevert opgenoemd in een of ander 
uitleveringstractaat , getoetst moet worden aan dil wetgeving van het 
land aan hetwelk de aanvrage om uitlevering wordt ged!l.an. Het land, 
dat de aanvrage doet moge de feiten qualificeeren overeenkomstig zijne 
wet, bet land dat op die aanvrage bescbikt, heeft, geheel onafhankelijk 
daarvan, te vragen welk misdrijf dezelfde feiten in zijn land opleveren. 

Evenmin als onze uitleveJ'ingswet kan opnemen de van onze qualifi
catitin afwijkende qualificaWin der misdrijven in vreemde wetgevingen, 
evenmin kan zij om dezelfde reden de delicten opnoemen, welke in 
vreemde wetgevingen speciale delicten zijn en bij ons in eene meer 
algemeene omschrijving vallen, zoo als vergiftiging, vadermoord, diefstal 
in dienstbaarheid, enz. Overigens, niets belet om wanneer de vreemde 
wetgeving speciale delicten kent, welke bij ons onder een algemeen 
misdrijf zijn begrepen en die dus als zoodanig niet in de uitleveringswet 
zijn vermeld, die speciale delicten, in de tractaten met name te noemen. 

Verslag van de Tweede Kamer. b. 

A7·t. 20. De Commissie IS van gevoelen, dat de Regeering door de 
voorgestelde wijzigingen er lD geslaagd is de terminologie der wet van 
6 April 1875 (Staatsblad nO. 66) in overeenstemming te brengen met 
die van het Wetboek van Strafrecht. Zij meent er echter op te moeten 
wijzen, dat genoemde wet aanvulling zal behoeven bij of na de invoering 

V 17 
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van dat wetboek, omdat daarin een aantal nieuwe misdrijven voorkomen 
waarvoor het wenschelijk is dat uitlevering zal kunnen geschieden. 

Zoo is sub 160. opgenomen »b1'andstic1!ting in de in al·t. 157 en art. 
328 van het Wetboek van Stl'afl'ec1lt strafbaar gestelde gevallen"; maal' in 
gemeld art. 157 wordt genoemd naast hem, die opzettelijk brand sticht, 
/zij die opzettelijk eene ontploffing teweegbl'engt of eene vve/'slrooming vel'ool'zaakt, 
en in art. 328 wordt gesproken van brandstichting èn van het te weeg bl'engen 
van eene ontploffing èn van het doen zinken of stranden van een vaal'tuig. 

G.O. Art. 17 = Art. 18. 

§ lI1. 

BepaZz'ngen omtrent overtredt'nçen van Algemeene jJIaatregelen van 
inwendtiJ bestuur, van Provinciale verordeningen, reglementen 

en reglementaire voorschriften, van gemeenteverordeninçen en van 
politieverordeningen of keuren van waterschappen. 

Art. 19. 

[1 ste lid.] Blijven van kracht, voor zoover betreft feiten waar
tegen in eenige andere wet niet is voorzien, de bepalingen ow
trent onderwerpen in de acht eerste 'l'itels van het eerste Boek 
van het Wetboek van Strafrecht behandeld, alsmede de straf
bepalingen, bij eenige bijzondere wet vastgesteld ten opzichte 
van overtreding van eenigen algemeen en maatregel van imven
dig bestuur tot uitvoering dier wet uitgevaardigd. 

[2de lid.] Art. 11 dezer wet is daarbij van toepassing. 
[3de lid.] De bepalingen voorkomende in de wetten bedoeld 

in het eerste lid van dit artikel owtrent solidariteit bij veroor
deeling tot boete, voorziening in geval van wan betaling van 
boete, bestemming van boete en van verbeurd verklaarde, met 
vernietigde of onbruikbaar gemaakte voorwerpell, verval van 
het recht van strafvordering door transactie of door vrijwillige 
betaling van het maximum der boete, alsmede omtrent verzach
tende omstandigheden blijven of zijn ingetrokken. 

[4de lid.] In art. 2, lste lid, van de wet van 28 Juni 1 76 
(Staatsblad nO. 150) , houdende "maatregelen tegen het gevaar, 
hetwelk door den in-, door- en vervoer van vergiftige stoften kan 
ontstaan", wordt het woord "en" vervangen door "of' en ver
vallen de woorden "te zarnen of afzonderl\ik". 

[5de lid.] In art. 3 van de wet van 26 April 18 4 (Staatsblad 
nO. 80), "houdende buitengewone maatregelen tot afwending 
van eenige besmettelijke ziekten en tot wering harer uitbreiding 
en gevolgen" en in art. G van de wet van 2G April 1 8L1 (Staatsblad 
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nO. 81) "houdende nadere bepalingen omtrent het vervoer, den 
in-, uit- en doorvoer, 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 vroegere veroordee
ling van den schuldige wegens gelijk feit onherroepelijk is 
geworden". 

O.R.O. Art. 21. Blijven van kracht, voorzoovel' betreft feiten waar
tegen in eenige andere wet niet is voorzien, de bepalingen omtrent 
onderwerpen in de acht eerste Titels van het eerste Boek van het Wet
boek van Strafrecht behandeld alsmede de strafbepalingen, bij eenige 
bijzondere wet vastgesteld ten opzichte van overtreding van eenigell 
algemeenen maatregel van inwendig bestuur tot uitvoering dier wet 
uitgevaardigd. 

Art. 13 dezer wet is daarbij van toepassing. 

[Zie Advies van den Raad van State bij art. 20.J 

Memorie van Toelichting. 

Artt. 21-24. Verwijzende naar 't geen boven [bI. 47] over het stelsej van 
dit ontwerp ten aanzien van overtreding van algemeene maatregelen van 
inwendig bestuur gezegd is, kan men zich hier tot zeer enkele opmer
kingen bepalen. Het onderwerp trouwens is zoo tallooze malen behan
deld dat het inderdaad is uitgeput. 

A,·t. 21. In dit artikel handhaaft men die strafrechtelijke bepalingen 
bij wier vaststelling de wetgever in 't algemeen datzelfde stelsel volgde 
dat voor de toekomst, blijkens art. 24, als het eenig juiste gehuldigd 
wordt. Alleen worden door het tweede lid dezelfde veranderingen gemaakt 
en dezelfde voorzieningen genomen die in art. 13 [11] voor de bij art. 12 [10] 
bedoelde wetten zijn vastgesteld en aldaar voldoende schijnen te zijn 
toegelicht [zie bI. 226]. 

Aan de toepasselijkverklaring van art. 13 [11] is ook een practisch voor
deel verbonden. Somtijds kan men in twijfel staan of men te doen 
beeft met eene wet die straf bedreigt tegen overtreding van een tot 
uitvoering dier wet uitge'vaardigden of uit te vaardigen algemeenen 
maatregel van inwendig bestuur, dan wel met eene wet die straf be
dreigt tegen overtreding van I/are eigene voorschriften, voor wier vol
ledige kennis in concreto echter een algemeene maatregel van inwendig 
be~tuur noodig is. Van hel. laatste heeft men een duidelijk voorbeeld 
in de wet van 25 Mei 1880 (Staat,blad nO. 89). Die wet zelve verbiedt 
het dooden enz. van dieren nuttig voor landbouw of houtteelt, maar 
laat bet aan den Koning over aan te wijzen welke dieren als zoodanig 
zijn aan te merken. Wie thans een dezer dieren doodt, overtreedt inderdaad 
die wet, zij bet dan ook dat bij hare interpretatie een algemeene maat
regel van inwendig bestuur moet worden te hulp geroepen. Het scheen 
dan ook rationeel die wet in art. 12 (onder nO. 43 [art. 10, nO. 42]) 
te vermelden. Indien echter iemand goedvond haar onder de eel'stgenoemde 
categorie te rangschikken, zou zij evenzeer, maar dan door art. 21 en 



260 § 111. VERANDERINGEN OMTRENT ALG. MAA'fREGELEN, 

met precies dezelfde wijzigingen in de straf en geheel dezelfde regeling 
der competentie, gehandhaafd zijn. De wet van 28 Juni 1876 (Staats
blad nO. 150) daarentegen kan op goede gronden tot de eerstgemelde 
categorie gerekend worden; intusschen wordt in art. 2 dier wet 2de lid 
gesproken van 'ti het in dit artikel omschreven 'TIIisdl'ijf" en scheen het dus 
gepast, ook haar in art. 12 (onder nO. 37 [art. 10, n". 36]) te ver
melden. Het tweede lid van art. 21 bewijst dat het practisch geen 
verschil maakt, tot welke del' beide categorielin men wetten als deze 
gelieft te rekenen. 

Dat door de toepasselijkverklaring van art. 13 (11) tevens de bevoegde 
rechter wordt aangewezen, behoeft wel nauwlijks te worden opgeml:lrkt. 

Antwoord der Regeering. o. 

Art. 21. Zooals reeds uit de nadere toelichting van art. 12 is ge
bleken blijven krachtens dit artikel verschillende wettelijke bepalingen 
van kracht, welke in art. 12 [10] niet zijn opgenoemd. 

Van de nieuwste wetten behooren daartoe die van 26 April 1884 
(Staatsblad nO. 80 en 81) voor zoo ver deze namelijk van kracht behooren 
te blijven. Zoo vervallen en kunnen ook vervallen van de wet (Staats
blad nO. 80) de nummers 2 en 3 van art. 2 en van de wet (Staatsblad 
nO. 81) de artikelen 5 en 7. 

Ook het eerste lid van art. 2 der wet van 28 Juni 1876 (Staatsblad 
nO. 150) wordt krachtens dit artikel gehandhaafd. 

Dat die wet toch in art. 12 is opgenoemd, is alleen geschied met 
het oog op het tweede lid van art. 2 der voormelde wet [art. 10, nO. 36J. 

Voor zoover de hier bedoelde wetten wijziging behoeven vindt men 
die wijzigingen alhier aangebracht. 

N.v.W.o. Aan aI·tikel 21 worden de volgende bepalingen toegevoegd: 
'ti De in de in het eerste lid bedoelde wetten voorkomende bepalingen 

omtrent solidariteit bij veroordeeling" enz. = 3de lid van art. 19. 
In den aanhef van art. 40 der wet van 10 April 1869 (Staatsblad 

nO. 65) ."tot vaststelling van bepalingen, betrekkelijk het begraven van 
lijken, de begraafplaatsen en de begrafenisregten " wordt het woord 'ti en" 
vervangen door ,. of" en vervallen de woorden l> te zamen of afzonderlijk." 

In art. 2, late lid van de wet enz. = 4de lid van art. 19. 
In art. 3 van de wet enz. = 5de lid van art. 19. 

Verslag van de Tweede Kamer. d. 

Art. 21. De ·aanhef der nieuwe bij voeging is gewrongen van redactie. 
De lezing zoude betel' zijn: 'ti De bepalingen vooI'komende in de wetten be
doeld in het eerste lid van dat al·tikel I 
omtrent enz." Antwoord der Regeering. d. 

De 2de en 3de alinea der bijvoe- I Art. 21 [nu 18J. De aanhef der 
ging zullen kunnen vervallen, in- nieuwe bijvoeging is gewijzigd. 
dien het voorstel del' Commissie Omtrent de opmerking betrekke
wordt overgenomen om in art. 13 ! lijk de 2de en 3de alinea der bijvoe
(11) eene alinea op te nemen die ging vergelijke men [zie bI. 231] het 
den algemeenen regel stelt. aangeteekende ad art. 13 [11]. 
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G.O. Art. 18. l ste , 2de en Bde lid = in art. 19. 
4de lid: In den aanhef van art. 40 der wet van 10 April 1869 

(Staatsblad nO. 65) »tot vaststelling van bepalingen betrekkelijk het be
graven van lijken, de begraafplaatsen en de begrafenisregten" wordt 
het woord "en" vervangen door »of" en vervallen de woorden :.te 
zamen of afzonderlijk." 

5de en 6de lid = 4de en 5de lid van art. 19. 

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

Amendement van de Commissie van Rapporteurs 

om in art. 18 de vierde alinea te doen vervallen (zie art. 10 sub 23°., laatste aliuea). 

De heer BEELAERTS VAN BLOKLAND , lid de,· Oommissie van Rapporteurs: De 
Commissie heeft voorgesteld om deze alinea te doen vervallen, omdat dezelfde be
paling l·eeds voorkomt ondel· nO. 23 van art. 10. 

[Het amendement werd door de Regeering overgenomen.] 

Art. 20. 

Waar in de than bestaande wetten het geven van nadere 
voorschriften aan algcmeene maatregelen van inwendig bestuur 
is overgelaten, zonder bepaling van straf tegen de overtreding 
van voorschriften b~i die algemeene maatregelen van inwendig 
bestuur gegeven, zal die overtreding gestraft worden met hech
tenis van ten hoogste veertien dagen of geldboete van ten 
hoogste honderd gulden. 

Advies van den Raad van State. 

De Raad van State waardeert het dat aan den alouden strijd betref
fende de algemeene maatregelen van inwendig bestuur in deze artikelen 
- zooveel die strijd met het strafrecht in verband staat - eene op
lossing wordt gegeven in den geest als vroeger door hem is geadviseerd. 

Ook naar :lijn oordeel behoort een termijn te worden gesteld, binnen 
welken het bestaande met den nu aan te nemen regel in overeenstem
ming moet worden gebracht. 

Aan die algemeene maatregelen van inwendig bestuur, op welker 
overtreding de wet toepasselijk werd geacht en waarbij penale sanctie 
niet kan worden ontbeerd, moet, volgens de Memorie van Toelichting, 
door speciale wet èn wettelijke grondslag èn penale sanctie worden ver
zekerd [:lie hiervoor bI. 47J. 

De:le woorden leiden den Raad van State tot de opmerking, dat de 
bedoelde maatregelen van inwendig bestuur in dat opzicht niet alle ge
lijkstaan, maar zich in twee soorten laten onderscheiden: tot de eerste 
soort zijn te brengen die algemeene maatregelen van inwendig bestuur 
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die een gevolg zijn van uitdrukkelijke wetsbepalingen j tot de tweede 
die waarmede dit niet het geval is. 

Meermalen toch heeft de wetgever, waal' hij voorschreef dat nadere 
bepalingen tot uitvoering of handhaving zijner voorschriften bij alge
meenen maatregel van inwendig bestuur zouden worden gegeven, zich 
onthouden van de naleving dier bepalingen dool' straf te verzekeren, 
niet omdat hij meende de overtreding straffeloos te kunnen laten, maar 
omdat hij het voldoende vond, dat de wet van 6 Maart 18i8 op die 
overtredingen toepasselijk was. Vooral in 1848 en bij belastingwetten 
is dit geschied, Maal' ook in lateren tijd vindt men daal' voorbeelden 
van, zooals in de wet van 1861 (Staatsblad na. 53) op de landverhuizers j 
van 1869 (Staatsblad na, 97) op het gebruik del' stoomtoestellen (art, 11) j 

van 1870 (Staatsblad na. 143) betreffende het verbod tot uit- en door
voel' van paarden enz, j in de wet op de maten en gewichten, zooals 
die voorkomt in StaatsbLad 1874 na. 143 (art. 13) j en in de wet tot 
regeling van het lager onderwijs van 17 Augustus 1878 (Staatsblad 
na. 127) (art, 4, alin. 2), Aan de algemeene maatregelen van inwendig 
bestuur, die een gevolg van zoodanige voorschriften des wetgevers zijn, 
behoeft niet meer een wettelijke grondslag te worden gegeven. Alleen 
moet worden gewaakt, dat zij niet zonder strafbepaling geraken. El' 
zou geen bezwaar zijn dit bij eene algemeene bepaling te doen, omdat 
toch de wetgever in alle die gevallen getoond heeft, de bij de wet van 
Maart 1818 in art. 1 gestelde straffen voldoende te achten. 

Het verdient daarom, naar 's Raads oordeel, overweging achter art. 34 
een artikel in te voegen van dezen inhoud: 

Waar in de thans bestaande wetten het glWen van nade7'e voorschriften 
aan algemeene maatregelen van inwendig bestuw' is ove7'gelaten, zonder bepa 
ling van sh'af tegen de overtreding van voorscll1'iften bid die algemeene maat
I'egelen van inwendig bestuur gegeven, zal die ove7·treding gestmfl wOI'den 
met hechtenis van ten hoogste veel' tien dagen of geldboete van ten hoogste 
honde7'd gulden. 

Dool' dergelijke bepaling zou het werk, om in de leemten door de 
intrekking der wet van 6 Maart 1818 ontstaande te voorzien, zeer veel 
in omvang afnemen. 

Buiten de kanaalreglementen en besluiten, regelende tolgelden enz" 
is het aantal van die Koninklijke besluiten, die niet het uitvloeisel van 
eene wet zijn en ~och langen tijd beschouwd zijn aanleiding tot toe
passing van de wet van 6 Maart 1818 te kunnen geven, zeer gering. 

Hoe aan al de reglementen van politie op of tarieven voor het gebruik 
van ten openbaren dienst bestemde Rijkswerken een wettelijke grond
slag zou kunnen worden gegeven, heeft de Raad van State aangetoond 
in zijn advies over de aanhangige wetsontwerpen tot regeling van het 
algemeen bestuur van den waterstaat, en betrekkelijk het oppertoezicht 
van den waterstaat, gedagteekend 2 November 1880 nO. 13. 

Buiten die reglementen zijn, zoover de Uaad van State heeft kunnen 
nagaan, de eenige Koninklijke besluiten waarop het tweede lid van 
art. 36 toepasselijk zou zijn, de volgende: 

Koninklijke besluiten van 1818 (Staatsblad nO. 37), 1824 (Staatsblad 
11°, 22) en 1827 (Staatsblad nO. 50), 1828 (Staatsblad nO, 34), 1831 
(Slaatsblad nO. 2), 1856 (Staatsblad na. 90), 1864 (Staatsblad nO. 88), 
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1866 (Staatsblad nO. 76), betreffende de uitgifte en den verkoop van 
loten del' Koninklijke N ederlandsche Staatsloterij. 

Besluit van 1819 (Staatsblad no. 6), op de verveeningen en ontgrondingen. 
Besluit van 1820 (Staatsblad no. 19): Toepassing del' in vigueur 

zijnde wetten op de politie der dool' loopend water werkende molens, 
usines enz. 

Besluit van 1822 (Staatsblad no. 1) en 1827 (Staatsblad nO. 28), op 
de adellijke titels en qualificatiën. 

Besluit van 1823 (Staatsblad no. 41), op het doen van collecten lD 

de kerken of aan de huizen. 
Besluit van 1824 (Staatsblad na. 23): Rechten voortspruitende uit 

concessiën van mijnen. 
Besluit van 1862 (Staatsblad na. 41) en 1878 (Staatsblad no. 22): 

Reglement omtrent het baggAren , graven of visschen van eenige voor
werpen in de rivieren en stroomen tot in zee langs de zeekusten. 

Besluit van 1875 (Staatsblad no. 119) en 1878 (Staatsblad no. 171): 
Bepalingen tot het voorkomen van aanvaringen op de rivieren, stroomen , 
kanalen, reElden , havenmonden en zeegaten. 

Besluit van 1875 ( taatsblad no. 134) en 1882 (Staatsblad nO. 114): 
Reglement op het bevisschen del' Schelde en Zeeuwsclle sir·oomen. 

O.R.O. Art. 22 = Art. 20. 

Memorie van Toelichting. 

AI·i. 22. Dit artikel heeft ten doel om de leemten dool' het vervallen 
del' wet van 1818 op den 1sten Januari 1887 ontstaande, in omvang 
te doen afnemen. 

Immers el' zijn een aantal wetten waarin de wetgever heeft voorge
schreven dat nadere bepalingen tot uitvoering of handhaving zijner voor
schriften bij algemeenen maatregel van inwendig bestuur zouden worden 
gegeven, doch zich onthouden heeft van de naleving dier bepalingen 
door straf te verzekeren, omdat hij het voldoende vond dat de wet van 
6 Maart 1818 op die overtredingen toepasselijk was. 

Al deze bepalingen nu vinden voortaan hunne strafrechtelijke sanctie 
in dit artikel. 

G.O. Art. 19 Art. 20. 

Art. 21. 

Hij die het reglement betrekkelijk de ontginning van steen
kolenmijnen, behool'ende bij Ons besluit van 28 Juli 1877 
(Staatsblad nO. 155), overtreedt, wordt gestraft met hechtenis 
van ten hoogste twee maanden of geldboete van ten hoogste 
driehollderd gulden. 

O.R.O. Art. 23 = Art. 2\. 
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Memorie van Toeliohting. 

AI·t. 23 is noodig omdat de strafbepaling waarnaar dit Besluit ver
wijst, vervalt. 

G.O. Art. 20 = Art. 21. 

Art. 22. 

Onverlllinderd de bepalingen van de drie voorgaande artikelen 
blijft art. 1 van de wet van 6 Maart 1 1 (Staatsblad no. 12) 
tot den lsten September 1888 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 evenge
noemde beperkingen respectivelijk begrepen ûjnde" vervangen 
door: "met hechtellis van een tot veertien dagen of geldboete 
van vijftig cents tot honderd gulden". 

(Dit artikel, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 10 Augustus 1892 (Stb. nO. 181), 
heeft opgehouden van kracht te zijn met 1 September 1893.) 

Art. 23. 

Art. 74 der wet van 6 Juli 1850 (Staat8bladno. 39), regelende 
"de zamenstelling en magt van de Provinciale Staten" blijft 
van kracht. 

Art. 1 der wet van 25 Mei 1880 (Staatsblad nO. 86) "tot 
herziening der wet van 6 Maart 181 (Staatsblad nQ

• 12~ om
trent de straffen tegen overt.reders van algemeene verordeningen, 
enz." blijft van kracht. 

In het eerste lid van voormeld art.ikel worden de woorden 
"geldboete van één tot vijf en zeventig gulden en gevangenis
straf van één tot zeven dagen, te zamen of afzonderlijk" ver
vangen 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." 

Advies van den Raad van State. 

Artt. 37, 38. Dat in deze artikelen, waarin spraak is van de provin
ciale en de gemeentewet, de eerste wordt aangeduid als de wet van 6 
Juli 1850 (Staatsblad nO. 39), de andere als de gemeentewet, is eene kleine 
inconsequentie, die gemakkelijk kan worden hersteld. 
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Bij de behandeling in de openbare zitting der Tweede Kamer [Dl. I bl. 
548] is uit eene woordenwisseling tusschen jhr. RöEJ,L en den Minister 
van Justitie. door eerstgenoemde geconstateerd: »dat volgens art. 91 
alle afwijkende bepalingen gehandhaafd blijven, tenzij die bij de invoe
ringswet worden afgeschaft." Met het oog hierop zag men met \lenige 
bevreemding in de eerste alinea's van artt. 37 en 38 de verklaring 
uitgesproken, dat zekere artikelen van kmcht bliJ·ven. 

Bij nadere overweging bleek echter die verklaring juist te zijn om 
art. 4 [3], dat alle strafrechtelijke bepalingell, dus ook die van de 
provinciale en de gemeentewet, afschaft, die niet worden gehandhaafd. 
In die afschaffing zouden dus ook de artt. 74 provinciale wet en 47 
gemeentewet begrepen zijn, zoo zij hier niet · verklaard werden van 
kracht te blijven. 

Het ware niet ondoelmatig de noodzakelijkheid en juist", eid dier eerste 
alinea's van de beide artt. 37 en 38 in dezen geest in de Memorie van 
Toelichting toe te lichten. 

AI·t. 37. De redactie van alinea 2 en 3 daarentegen strookt, niet 
volkomen mpt art. 4 [3] van het ontwerp. Dat artikel schaft af alle straf
wetten en alle strafrechtelijke bepalingen in andere wetten. Daaruit volgt: 

dat, als men art. 1 del' wet van 25 Mei 1880 wil behouden, het uitdruk
kelijk zal moeten worden gehandhaafd, en bij die handhaving gewijzigd; 

dat artt. 2 en 3 dier wet, als niet gehandhaafd, in de afschaffing 
van art. 4 [3] begrepen zullen zijn, zonder dat daartoe de laatste alinea 1 

noodig is of te pas komt [zie art. 27J. 

O.R.O. Art. 25 = Art. 23, behalve in 't laatste lid» bedreigde" 
voor »bepaalde." 

Memorie van Toelichting. 

AI·tt. 25, 26, 28. Ernstig is overwogen of niet de erkenning van 
het beginsel dat in een algemeen en maatregel van inwendig bestuur 
zei ven geene strafbepaling mag voorkomen (en voorzoover vroeger wel 
eens in strijd met dat beginsel gehandeld is, zullen die bepalingen, 
als niet gehandhaafd, thans vervallen), - of niet de erkenning van 
dat beginsel er toe behoort te leiden om in de bekende reserve "VOOI'zoovel' 
daartegen niet bij eene wet, eenen algemee·nen maatregel van inwendig bestuur 
enz. is vooI,zien" de woorden »eenen algemeenen maatl'egel van inwendig 
bestuuI'" te doen vervallen. 

De vraag zou toestemmend moeten worden beantwoord bijaldien de 
woorden "daal·tegen vooI,zien" uitsluitend op de strafbepaling terugsloegen. 
Intusschen hebben die woorden, naar het oordeel dèr Regeering, ook 
op de gebods- of verbodsbepaling betrekking. Derhalve moet de bedoelde 
reserve onveranderd behouden blijven. Wanneer de Koning ter uitvoe
ring een er wet eene gebods- of verbodsbepaling heeft uitgevaardigd, 
dan mogen Provinciale Staten enz. niet in dezelfde materie voorzien. 

Wat betreft de veranderingen die hier in de straffen worden voor
gesteld, worde het volgende opgemerkt: 

1 [NI. van het ontwerp, zoo nIs het bij den Raad van State in behandeling was, waal'in 
die .Iaatste alinea" luidde: De utt. 2 en 3 van laatstgemelde weL vervallen.] 
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a. Gevangenisstraf moest, daar bet bier :0 overtredingen" geldt, ver
vangen worden door bechtenis. 

b. Het staat Provinciale Staten, Gemeenteraden en Waterscbapsbesturen 
niet meer vrij, geldboete en vrijbeidsstraf cumulatief te bedreigen. 

c. Evenmin om af te wijken van bet algemeen minimum der straffen, 
zooals dat in bet eerste boek van het wetboek is vastgesteld. Art. 91 
Strafwetboek immers veroorlooft de afwijking van de algemeene voor
schriften van de 8 eerste titels van het 1 ste Boek alleen aan de wet, 
niet aan t'e/·ordeningen. Daarentegen staat bet bun wel vrij om uitslui
tend boete of uitsluitend hechtenis te bedreigen, iets wat ook in het 
Strafwetboek zelf wel voorkomt. 

Uit datzelfde art. 91 vloeit voort, dat in de drie hier bedoelde soorten 
van verordeningen: 

1°. niet mogen voorkomen bepalingen betreffende toerekenba~rbeid I 

medeplichtigbeid I poging I verjaring i verbaal van boete enz. - kortom 
?liet ten aanzien van welk onderwerp ook dat in het Iste Boek, Titel 
1-8, bebandeld wordt; 

2°. dat daarin daarentegen wel bepalingen mogen voorkomen betreffende 
de /'ecidieve, als zijnde een onderwerp in bet Iste Boek van bet Strafwet" 
boek niet behandeld. Daarbij zal men echter indacbtig moeten zijn dat 
bet Strafwetboek geen algemeene bepaling van de recidieve geeft en dat 
men alzoo in de verordening zelve zal moeten omscbrijven hoever het 
begrip van recidieve zich daar zal uitstrekken. 

De bijvoeging aan art. 1 der wet van 1880 dat de subsi.diaire hech
tenis nimmer den tijd van twaalf dagen mag te boven gaan was noodig 
om een eind te maken aan de, ook nu reeds, bestaande, ongl?rijmdheid 
dat door de executie de licbtere straf de zwaarste kan worden. Om 
diezelfde reden zijn de maximumcijfers in art. 161 der Gemeentewet en 
art. 1 der wet van 1855 van drie dagen verboogd tot zes dagen. De 
verbooging van het maximum der vrijheidsstraf is dan ook meer schijn
baar dan wezenlijk . Als bijv. tegenwoordig de rechter wegens over
treding een er gemeenteverordening veroordeelt tot 3 dagen en f 25 
boete kan bet resultaat zijn dat, bij wanbetaling, de veroordeelde 
3 + 7 = 10 dagen van de vrijheid beroofd is. 

Nu ware in de wet van 1880 het doel ook te bereiken geweest door 
niet alleen het maximum der vrijheidsstraf te verhoogen I maar tevens 
het maximum der boete te verlagen, maar door het vervallen der cumulatie 
van boete en vrijbeidsstraf wordt de provinciale wetgever toch reeds 
zóó gevoelig getroffon dat dit middel om die reden geene aanbeveling 
verdient. 

De eerste alinea's van de artt. 25 en 26, waarbij de artt. 74 der 
Provinciale wet en 47 der Gemeentewet uitdrukkelijk worden gehandhaafd, 
schijnen oppervlakkig beschouwd, in strijd te zijn met het gezegde van 
den Minister MODDE1UtlAN bij de openbare behandeling van het strafwet
boek, in antwoord op eene vraag van den heer jhr. ROËLL, »dat vol
gens art. 91 alle afwijkende bepalingen gehandhaafd blijven, tenzij die 
bij de invoeringswet worden afgeschaft." Toch wordt nu bier de ver
klaring uitgesproken, dat zekere artikelen van kracht bl'':jven. 

Die verklaring is ecbter volkomen juist om art. 3 [3], dat alle straf
rechtelijke bepalingen, dus ook die van de provinciale en de gemeentewet 
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afschaft, die niet worden gehandhaafd. In die afschaffing zouden dus 
ook de artt. 74 der Provinciale wet en 47 der Gemeentewet begrepen 
zijn, zoo zij hier niet verklaard werden van kracht te blijven. 

G.O. Art. 22 = Art. 23. 

Art. 24. 

Art. 4,7 van de wet van 29 Juni 1851 (Staat8blad no. 85), 
regelende "de zamenstelling, inrigting en bevoegdheid der ge
meentebesturen", blijft van kracht. 

De artt. 161-165 van voormelde wet worden vervangen door 
de twee navolgende bepalingen: 

Art. 1 () I. "De raad kan op overtreding zijuer verordeningen, 
voor zooveel daartegen niet bij eene wet, eenen algetllCenen 
maatregel vall inwendig bestuur of eene provinciale verordening 
is voor",jen, hechtenis vall ten hoogste zes dagen of geldboete 
van ten hoogste vijf en twintig gulden stellen, alsmede ver
beurdverklaring van de voorwerpen door middel van de over
treding verkregen of waarmede de overtreding is gepleegd, voor 
zoover zij den veroordeelde toebehooren." 

Art. 162. "Indien tijden het plegen van de overtreding nog 
geen jaar is verloopen, sedert eene vroegere veroordeeling van 
den schuldige wegens gelijke overtreding onherroepelijk is ge
worden of daarvoor vrijwillig de geldboete is betaald, kan de 
regt er geldboete of heehteni tot het dubbel van het voor elk 
gesteld maximum uitspreken." 

Advies van den Raad van State. 

Indien 's Raads advies [zie bI. 223, bij art. 11] omtrent de wensche
lijkheid van een algemeen aanvangspunt voor den termijn, gedurende 
welken eene vroegere veroordeeling invloed zal hebben op de bestraffing 
der latere overtreding, ingang vindt, zal de redactie van art. 163 der 
gemeentewet behalve de voorgestelde nog verdere wijziging behoeven. 
Het zou daarom aanbeveling verdienen eene nieuwe redactie van het 
artikel te ontwerpen. 

Daar wijders art. 4 [3] wel het handhaven der strafrechtelijke bepalingen, 
die men behouden wil, niet de intrekking van hetgeen afgeschaft zal 
worden, vordert, eischt de redactie verandering. 

Men zou kunnen schrijven: 
De al·tt. 161-165 van de gemeentewet wOI·den ve1'lJangen dool' de twee 

volgende bepalingen: 
.ÄI·t. 161, als in het ontwerp. 
Ál·t. 162, nieuwe redactie van art. 163. 

[Zie voorts 't Advies bij art. 23.J 
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O.R.O. Art. 26. Art. 47 van de wet van 29 Juni 1851 (Staatsblad 
nO. 85) regelende "de zamenstelling, inrigting en bevoegdheid der ge
meentebesturen", blijft van kracht. 

De artt. 161-165 van voormelde wet worden vervangen door de 
twee navolgende bepalingen: 

Art. 161. :0 De raad kan tegen overtreding zijner verordeningen, voor 
zooveel daartegen niet bij eene wet, eenen algemeenen maatregel van 
inwendig bestuur of eene provinciale verordening is voorzien, bedreigen 
hechtenis van ten hoogste zes dagen of geldboete van ten hoogste vijf 
en twintig gulden, alsmede verbeurdverklaring van de voorwerpen door 
middel van de overtreding verkregen of waarmede de overtreding is 
gepleegd, voor zoover zij den veroordeelde toebehooren." 

Art. 162. :oIndien tijdens het plegen van de overtreding nog geen 
jaar is verloop en , sedert de schuldige wegens gelijke overtreding onher
roepelijk veroordeeld is, of daarvoor vrlj willig de geldboete heeft betaald, 
kan de regter geldboete en hechtenis tot het dubbel van het voor elk 
bedreigd maximum uitspreken." 

[Zie de Memorie van 'toelichting bij art. 23.] 

Verslag der Tweede Kamer. b. 

Art. 26, al. 4. In overeenstemming met de opmerking, die de Com
missie van Rapporteurs gemaakt heeft in haar aan den Minister gezonden 
V oorloopig Verslag over de voorgestelde wijzigingen in het Wetboek 
van Strafrecht, zoude het wenschelijk zijn ook hier de uitdrukking :oon
herroepelfjk veroordeeld" te veranderen in den geest als in genoemd Ver
slag [Deel II bI. 45 en 46] is aangewezen. 

Vervolgens is het wenschelijk dat de woorden :0 of dam'voor vri(jwillig 
de geldboete heeft betaald" vervallen. De achtste titel van het Wetboek 
van Strafrecht is hier van toepassing. Nu bepaalt de derde alinea van 
art. 74 van dat Wetboek: .. In de gevallen waarin de straf wordt ver
hoogd wegens herhaling, is die verhooging ook van toepassing, wanneer 
het recht tot strafvordering wegens de vroeger gepleegde overtreding 
volgens het eerste en tweede lid van dit artikel (vrij willige betaling van 
het maximum der boete) is vervallen." Deze bepaling geldt dus volgens 
art. 91 van het Wetboek van Strafrecht ook voor de hiel' bedoelde 
strafbare feiten, zoodat eene dergelijke bepaling in de gemeentewet 
overbodig is. Werd zlj bier opgenomen en in eene andere wet wegge
laten, dan zou dit aanleiding geven tot verschil van opvatting. De 
wool:den »voor elk" zouden hier kunnen vervallen evenals in art. 2 der 
Wet van 12 Juli 1855 (Staatsblad nO. 102) gelijk bet wordt voorgesteld 
in art. 28 van het ontwerp [26], en de 4de alinea zou kunnen luiden: 

A rt. 162. .. Indien tijdens het plegen van de ovel'tredi'llg nog geen jam' is 
verloopen, sedert eene vl'oege1'e vel'oo1'deeling van den schuldige wegens geli:jke 
overtl'eding onhe1"'oepeli(jk is gew01'den, kan de regtel' geldboete en hechtenis 
tot het dubbel van het bedreigd maximum uitsp,'eke'l'l." 

Antwoord der Regeering. c. 

Ook af·tikel 26, 4de lid, is overeenkomstig het ad vies der Commissie 
van Rapporteurs gewijzigd. 
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N.v.W.c. In hAt vierde lid van artilcel 26 worden de woorden ~ de 
schuldige wegens gelijke overtreding onherrollpelijk veroordeeld is, of 
daarvoor vrij willig de geldboete heeft betaald" vervangen door :0 eene 
vroegere veroordeeling van den schuldige wegens gelijke overtreding 
onherroepelijk is geworden". 

G.O. Art. 23 = Art. 24, behalve aan 't slot luidende: »geldhoete 
en hechtenis tot het dubbel van het voor elk bedreigd maximum uitspreken". 

Verslag van de Tweede Kamer. e. 

Art. 23. In het laatste lid van dit artikel (art. 162), lez~ men in 
plaats van: »geldboete en hechtenis", »geldboete of hechtenis". 

N.v.W.e. Art. 23. Het slot van de laatste zinsnede (art. 162) wordt 
gelezen: = in de Wet. 

Art. 25. 

De artt. 271, 272, 274-2 2 der in het vorig artikel bedoelde 
wet blijven van kracht. 

Art. 273 van voormelde wet wordt gelezen: "Voor de straf
baarheid der in art. 271 bedoelde poging en ruedepligtigheid 
gelden de eischen, in de artt. 45 en 4 van het Wetboek van 
Strafrecht voor strafbare poging tot en medepligtigheid aan 
misd rijf gesteld." 

In de artt. 272, 274,275 en 277 van voormelde wet wordt 
het woord "misdrijven" vervangen door: "overtredingen". 

In de artt. 27<J, en 275 van voormelde wet worden de woorden 
"de artikelen 270 en" vervangen door: "artikel". 

Advies van den Raad van State. 

[Dat in het ontwerp, bij den Raad van State in behandeling, dit artikel geheel anders 
was geredigeerd, blijkt voldoende \lit het Advies zelf.] 

In het stelsel van het ontwerp moet ook de uitdrukkelijke intrekking 
van artt. 270 en 273 vervallen. 

Dat de bedoeling is, dat art. 270 wordt afgeschaft, zal ten overvloede 
nader blijken, indien, zooals volstrekt noodig is, uit artt. 274 en 275 
de verwijzing naar art. 270 wordt weggeI!omen. 

Art. 273 kan men doen vervangen door een nieuw artikel, houdende 
hetgeen in alin. 3 van art. 39 voorkomt. 

In allen geval zal de inhoud dier alinea als een nieuw artikel der 
gemeentewet moeten worden vastgesteld, om in de nieuwe uitgaven 
dier wet als zoodanig te kunnen worden opgenomen. 

Eenvoudiger echter en stellig duidelijker ware het ook hier te schrijven: 
Met intrekking van art. 270 worden de artt. 271-277 van de ge

meentewet vervangen door de zeven volgende: 
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Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 

271. 
272 met de voorgestelde verandering. 
273 als alinea 3 van art. 39. 
274 1 
275 I met de voorgestelde verandering. 

276 onveranderd. 
277 met de voorgestelde verandering. 

O.R.O. Art. 27 = Art. 25. 

Memorie van Toelichting . 

.tü·t. 27. Art. 270 vervalt; vlg. de artt. 180 en 184 Strafw. 
Art. 273; vgl. art. 23 Strafwetboek. 
Ook de artt. 281 en 282, alsmede de artt. 277-279, wenscht men 

onveranderd te behouden, omdat men het gemeentebelastingstelsel geheel 
onaangeroerd wil laten. 

G.O. Art. 24 = Art. 25. 

Art. 26. 

De artt. 1 tot 5 del' wet van 12 Juli 1 55 (Staalsbladno. 102) 
"tot voorloopige voorziening in sommige water taatsbelangen" 
worden vervangen door de twee volgende bepalingen: 

Art. 1. "De besturen van waterschappen kunnen op over
treding der keuren of verordeningen van politie, door hen krach
tens de hun toegekende of tot hiertoe wettig uitgeoefende be
voegdheid gemaakt of te maken, en van daarmede gelijkstaande 
voorschriften, voor zooveel daartegen niet bij eene wet of wet
tel~ke verordening is voorzien, hechtenis van tcn hoogste zes 
dagen of geldboete van ten hoogste vijf en twintig gulden stellen." 

Art. 2. "Indien tijdens het plegen van de overtreding nog 
geen jaar is verloopen, sedert eene vroegere veroOl'deeling van 
den schuldige wegens gelijke overtreding onherroepelijk is ge
worden of daarvoor vrijwillig de geldboete is betaald, kan de 
regter geldboete of hechtenis tot het. dubbel vall het gesteld 
maxim urn uitspreken." 

[Dit artikel is vel'valleu volgens art. 20 der wet van 20 Juli 1895 (Stb. nO. 139).J 

Art. 27. 

In de bestaande provinciale, gemeente- of waterschapsverorde
ningen , reglementen, reglementaire voorschriften of keuren wordt 
de gevangenisstraf vervangen door hechtenis, het minimum der 
hechtenis op één dag en dat der geldboete op vijftig cents gesteld. 
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Wanneer gevangenisstraf en geldboete te zamen of afzonder
lijk op het feit zijn gesteld, kan de rechter slechts één van beide 
opleggen. 

Behoudens bet bij dit artikel bepaalde blijft art. 3 van de 
wet van 25 Mei 1880 (Staatsblad n°. 86) van kracht. 

Advies van den Raad van State. 

[Zie (Ien tekst vnn art. 29 O.R.O. (bij den Road van State was het art. 41) op de volg. blz.] 

Hetgeen hier gezegd wordt in de Memorie van Toelichting omtrent 
de twee wegen, die gevolgd zouden kunnen worden om de vroegere 
verordeningen met de art. 37, 38 en 40 van het ontwerp in overeen
stemming te brengen, is niet geheel juist. In 1855 heeft men de niet 
meer toegelaten straffen, waal' zij bepaald mochten zijn, vervallen ver
klaard, en de geldboeten en gevangenisstraffen, die men als straffen 
behield, ingekort tot het nieuwe maximum. 

Langs dien weg is het thans niet mogelijk het doel te bereiken. Het 
maximum van de boete blijft hetzelfde. De gevangenisstraf vervalt, maar 
het is niet voldoende die vervallen te verklaren, zij moet dool' hechtenis 
worden vervangen, waarvan de duur binnen de bij art. 40 gestelde 
grens voor elk geval zal moeten wordell bepaald, ook met het oog op 
de onmogelijkheid om die te zamen met de geldboete op te leggen. 

Er i.s dus hier geen keus tusschen de twee aangewezen wegen, maal' 
de eene is in het tegenwoordige geval niet bruikbaar. Het stellen van 
de straf van hechtenis en het bepalell van haren duur voor elke over
treding kan alleen van de macht uitgaan, die de verordening in het 
leven riep. 

Volgens art. 3 [2] van dit ontwerp treedt deze invoeringswet in werking 
op 1 Mei 1884. Eerst van dien dag af dus zou art. 41 kunnen worden 
nageleefd, maal' dan is tevens de naleving niet meel' mogelijk. Meent men 
alzoo de herziening vóór 1 Mei 1884 te moeten vorderen, dan zal de 
wet moeten bepalen, dat art. 41 op den dag der afkondiging dezer wet 
in werking treedt. 1'evens zal aan art. 41 moeten worden toegevoegd 
de bepaling, dat de herziene verordeningen te gelijk met het strafwet
boek in werking zullen treden. 

De vraag, of de toegestane termijn voor het werk dezer herziening 
voldoende zal zijn, zal geheel afhangen van den dag, waarop art. 41 
in werking zal kunnen worden gebracht, met name van den tijd, die 
el' tusschen dien dag en het in werking treden van het Strafwetboek nog 
zal beschikbaar zijn. 

De gemeentebesturen zullen voor het herzien hunner verordeningen 
niet zeel' vele maanden behoeven, omdat die verordeningen niet aan 
goedkeuring behoeven te worden onderworpen. Maar anders is het met 
de provinciale en waterschapsbesturen. Daarvoor moet ook op den tijd 
gerekend, dien de colleges van Gedeputeerde Staten en het Departement 
van Binnenlandsche Zaken of van den Waterstaat, Handel en Nijverheid 
voor hun onderzOl'k en goedkeuring noodig hebben, eene goedkeuring, 
die dikwijls niet dali na eenige briefwisseling, soms eerst na wijziging, 
kan verleend worden. 

Op deze verordeningen kan dan ook hei tweede lid van art. 41 niet 
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toepasselijk worden gemaakt. Het verkrijgen der goedkeuring hangt niet 
van de Provinciale Staten of waterschapsbesturen af. Deze zijn diligent, 
als zij de herziene verordening binnen den te stellen termijn ter ver
krijging van de vereischte goedkeuring hebben ingezonden. Bij art. 291 
der gemeentewet is hierop gelet door het vervallen der plaatselijke be
lastingen alleen te gebieden, indien de besluiten tot herziening niet binnen 
den gestelden tijd van vijf jaren aan de goedkeuring werden onderworpen. 

Dit voorbeeld zal voor de provinciale verordeningen en waterschaps
keuren behooren te worden gevolgd. 

Kunnen de besluiten der Staten tot herziening hunner verordeningen 
niet aanstonds bij de invoering van het Strafwetboek in werking treden, 
hetzij dat zij, ofschoon vóór dat tüdstip ingezonden, niet vóór dat tijd
stip zijn goedgekeurd; hetzij dat de tijd tusschen de afkondiging der 
invoeringswet en 1 Mei 1884 zoo kort bleek te zijn, dat bij art. 41 
aan de betrokken besturen nog eenige tijdsruimte na die dagteekening 
moest worden gegund, dan moge het der aandacht niet ontgaan, dat 
ook art. 3 der wet van 25 Mei 1880 (Staatsblad nO. 86), handhavende 
de voor die wet door de Provinciale Staten bedreigde straffen, tot het 
tot stand komen der door art. 41 van het ontwerp bevolen herziening 
behoort te worden in stand gehouden en dus uitgezonderd van de in 
art. 4 [3] uitgesproken algemeene afschaffing. 

O.R.O. Art. 29. De strafbepalingen, voorkomende in bestaande pro
vinciaIe, gemeente- of waterschaps-verordeningen , reglementen, reglemen
taire voorschriften of keuren worden, vóór den 1sten Januari 1886, in 
overeenstemming gebracht met de artt. 25, 26 en 28 dezer wet. 

lIij gebreke van herziening houdt, van dat tijdstip af, overtreding 
van die gemeentelijke verordeningen, van rechtswege op strafbaar te zijn. 

Hetzelfde geldt voor provinciale en waterschapsverordeningen , regle
menten, reglementaire voorschriften of keuren, voorzoover deze niet, na 
herzien te zijn overeenkomstig het eerste lid, vóór het daarbij bedoelde 
tijdstip aan het bevoegd gezag ter goedkeuring zijn opgezonden. 

Voor provinciale verordeningen, die ingevolge de bepaling van dit 
artikel voorloopig van kracht blijven, en totdat deze ophouden te gelden, 
blijft art. 3 van de wet van 25 Mei 1880 (Staatsblad nO. 86) van kracht. 

Memorie van Toelichting. 

A1't. 29. Het kan natuurlijk niet voldoende zijn dat de artt. 25, 26 
en 28 worden nageleefd bij de verordeningen n a de invoering der nieu we 
wetgeyjng vast te stellen; ook de v ó Ó l' die in voering uitgevaardigde ver
ordeningen moeten met die artikelen in overeenstemming worden gebracht. 

Tweede en derde lid. Zonder deze bijvoeging zou het doel niet bereikt worden. 

Verslag der Tweede Kamer. b. 

At·t. 29. De Commissie is van gevoelen, dat ook in de nu bestaande 
verordeningen, reglementen en keuren in al. 1 genoemd, die tot 1 Ja
nuari 1886 of tot een later vast te stellen termijn van kracht blijven, 
in overeenstemming met de beginselen van het strafwetboek de noodige 
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wijzigingen gebracht moeten worden omtrent de minima en de vervanging 
der gevangenisstraf door hechtenis. 

Antwoord der Regeering. c. 

AI·t. 29. De opmerking der Commissie op dit artikel is den onderge
teekenden niet volkomen duidelijk. Het komt hun voor, dat door art. 
29 van het wetsontwerp aan haren wensch wordt voldaan. Is het echter 
de bedoeling, dat de wet dadelijk de verlangde wijzigingen in de be
staande verordeningen I reglementen en keuren zal vaststellen, dan is 
daartegen groot bezwaar. 

De wetgever kan verandering brengen in de wetten waarop die regle
menten, verordeningen en keuren steunen en de hier bedoelde wijzi
gingen bevelen, maar niet zelf de reglementen en keuren wijzigen. 

De bepalingen van art. 29, in verband met die van artt. 25, 26 en 
28 van het wetsontwerp, moeten dus worden gehandhaafd. 

N.v.W.c. In artikel 29 wordt voor »1 Januari 1886" gelezen: 
:d Januari 1887." 

Verslag van de Tweede Kamer. d. 

AI·t. 29. Formeel is het stelsel der Regeering juist, dat de wet niet 
moet wijzigen de verordeningen, reglementen en keuren, maar de uit
komst van dat stelsel zal zijn, dat ieder, die vóór de herziening zoo
danige verordening overtreedt en tot gevangenisstraf veroordeeld wordt, 
celstraf moet ondergaan. Wanneer in dit bezwaar niet wordt voorzien, 
zal in werkelijkheid verandering in het bestaande worden gebracht, want 
de gevangenisstraf t.ot dusverre bedreigd staat ongeveer gelijk met hechtenis. 

Om deze reden stelt de Commissie voor een nieuw lid tusschen het 
derde en vierde van dit artikel te voegen van den volgenden inhoud: 

"In alle voorloopig gehandhaafde ve1"Ordeningen, I'eglementen, I'eglementaire 
vool'sclt1'iften of keuren in dit artikel bedoeld, wordt de gevan.qenisstl·af Vel'

vangen door hechtenis, het minimum del' ltechtenis op één dag, en dat del' 
geldboete op vi:Jftig cents gesteld. 

" }Vanneer vrijheidstmf en geldboete te 
Antwoord der Regeering. d. 

zam~n of afzonderlijk op het feit zijn De door de Commissie voorge
gesteld , kan de I'echter slechts een van stelde redactie is in art. 26 van het 
beide opleggen." gewijzigd wetsontwerp aangenomen. 

G.O. Art. 26. De strafbepalingen, voorkomende in bestaande provin
ciaie, gemeente- of waterschaps-verordeningen, reglementen, reglemen
taire voorschriften of keuren worden, vóór den lsten September 1887, 
in overeenstemming gebracht met de artt. 22, 23 en 25 dezer wet. 

Bij gebreke van herziening houdt. van dat tijdstip af, overtreding 
van die gemeentelijke verordeningen I van rechtswege op strafbaar te zijn. 

Hetzelfde geldt voor provinciale en waterschaps-verordeningen, regle
menten, reglementair" voorschriften of keuren, voorzoover deze niet, 
na herzien te zijn overeenkomstig het eerste lid, vóór het daarbij be
doelde tijdstip aan het bevoegd gezag ter goedkeuring zijn opgezonden. 

In alle voorloopig gehandhaafde verordeningen, reglementen, regle-
V i8 

I' 
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mentaire voorschriften of keuren in dit artikel bedoeld, wordt de ge
vangenisstraf vervangen door hechtenis, het minimum der hechtenis op 
één dag en dat der geldboete op vijftig cents gesteld, 

Wanneer vrijheidstraf en geldboete te zamen of afzonderlijk op het 
feit zijn gesteld, kan de rechter slechts een van beide opleggen, 

Voor provinciale verordeningen, die ingevolge de bepaling van dit 
artikel voorloopig van kracht blijven, en totdat deze ophouden te gelden, 
blijft art, 3 van de wet van 25 Mei 1880 (Staatsblad nO

, 86) van kracht, 

Beraadslagingen in de Tweede Kamer, 
(11 Maart 1886,) 

Ame7tdement van den heel' Dil RANITZ 

om de vierde en vijfde alinea van art, 26 te doen vervallen, 

De heer DE RANITZ: Deze twee alinea's wal'en onrspl'onkelijk door de Regeel"Ïllg 
niet vool'gesteld, maal' zijn latei' dooI' haal', op voorstel van de Commissie vall 
Rapporteurs, in het artikel opgenomen, 

Het artikel stl'ekt om de provinciale reglementen, gemeente- of waterschaps
verordeningen en keUl'en in overeenstemming te brengen met de bepalingen van 
het nieuwe Wetboek van Strafl'echt, 

Met andere wOOl'den: de strekking van het artikel is om de bepalingen van het 
nieuwe Strafwetboek ten aanzien van de stl'a[en van geldboete en hechtenis ook 
toe te passen op de verschillende onderdeelen van de plaatselijke wetgeving. en 
daartegen heb ik volstl'ekt geen bezwaal', Ik heb el' niets tegen. dat de algemeene 
wetgever aan den pl'ovincialen, den gemeentelijken en den watel'schapswetgevel' 
voorschrijve wat zij in hunne l'eglementen, vel'ordeningen en keuren moeten op
nemen; dat hij hun zekere l'egels stelle; maar ik heb el' wel tegen dat de alge
meene wetgevel' zich stelt in de plaatl van den pl'ovincialen, den gemeentelijken 
en den watel'schapswetgevel', dat hij algemeene wetgevf:r zelf in de provinciale 
reglementen, in de plaatselijke verordeningen en in de watel'schapskeuren schl'ijft 
wat hij goedvindt, Ik geloof, dat dit in strijd is met ons Staatsl'echt en I naar het 
mij voorkomt, met elk begl'ip van Staatsl'echt. liet is een algemeene regel in deze 
werelfi, dat de vrede en harmonie tusschen staatsmachten en individuen het best 
bewaal'd blijven, wanneer ieder zich houdt binnen de grenzen van zijne bevoegd
heid, anders ontstaan el' allerlei moeilijkheden en conflicten, 

Ik zou mij hetgeen ons hiel' wOl'dt aangeboden eenigszins kunnen voorstellen , 
wanneel' wij ons bevonden op het gebied vall het kerkrecht, Daal' hebben wij gezien, 
dat het classikaal bestuur doet wat des kel'kel'aads is, het provinciaal kel'kbestuur 
wat des classikalen bestuurs is en de Synode wellicht wat des provincialen kel'k
bestuurs is. Maal' ecne zoodanige annexatie en vel'plaatsing van macht is bij ons 
wereldlijk Staatsl'echt niet bekend, ' 

Er WOl'dt hiel' niet alleen vool'geschreven dat de plaatselijke wetgever zich zal 
regelen naai' de voorschl'iften van den algemeenen wetgever, maal' deze laatste treedt 
zelf in de plaats van den eerste, Wat zal het gevolg zijn 7 In het vervolg zal bijv, 
bij overtreding van eene plaatselijke vel'ordening op het uitkloppen van kleeden , 
de kantonrechtel' die plaatselijke vel'ordening moeten aanhalen, zooals die gewijzigd 
is bij de wet van den zooveelsten , te vinden in het Staatsblad nummer zoo vee\. 

Aan den plaatselijken wetgevel' is tot dusverre zekere bevoegdheid toegekend. 
De uitoefening van die bevoegdheid is aan zekere formaliteiten gebonden, en aan 

een bepaald toezicht onderwol'pen van Gedeputeerde Staten en van den Koning, 
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Nu wOl'den in dit artikel die bevoegdheid, fOl'maliteiten en toezicht tel' zijde gesteld 
en doet de algemeene wetgevel' wat de plaatselijke zou moeten doen, 

Ik erken, dat het eenigszins lastig is, dat al die l'eglementen, vel'ordeningen en 
keu l'en dool' de plaatselijke colleges gewijzigd en dour de hoogere autol'iteiten zullen 
nagezien moeten worden Ik kan mij zeel' goed voorstellen, dat mijn geachte collega 
uit Bl'ielle daal'tegen opziet, en het eenvoudigel' en gemakkelijker vindt de zaak 
met ééne pennestreek te l'egelen, 

De Regeering is echter blijkbaar zelt daal'voor tel'uggedeinsd en heeft dan ook 
niet dan na eenige tegenstribbeling op dat punt toegegeven, 

En waarom heeft de Commissie de zaak op hare wijze willen regelen 7 
Welke is haal' hoofd reden 7 
Niet het ontwijken van last en moeite, maar het oplossen van een formeel bezwaar, 
En dat gl'oote bezwaar bestaat hierin dat gedurende een jaal' de krachtens die 

plaatselijke l'eglemellten en verordeningen op te leggen gevangenisstt-afIen cellulaü' 
zouden moeten worden toegepast. 

Maal' die bewel'jng is , geloof ik, onjuist. Wanneer men toegeeft , dat gedurende 
een zekeren tijd de pl'ovinciale, de gemeentelijke en de watel'schapsvel'ol'deningen 
ongeschonden blij,en bestaan, dan volgt daaruit dat ook de daal'Ïn bedreigde gevan
genistl'af wordt uitgevoel'd zoo als dit thans geschiedt , dat wil zeggen in de hui
zen van bewaring, en dat niet de celstl'af wOl'dt toegepast naai' de l'egelen van 
het nieuwe Stl'afwetboek, 

Maal' zelfs al wal'e het al'gument van de Commissie juist - wat ik niet toe
geef - dan nog zal men zich in de praktijk zeel' goed weten te l'edden. Ik geloof 
niet dat één ambtenaal' van het openbaar ministel'ie er ernstig aan denken zal 
om een verool'deelde aan wien één dag gevangenisstraf is opgelegd , naar een del' 
gl'oote cellulail'e gevangenissen te zenden. EI' wOl'dt wel eens cellulaÏl'e gevangenis
stl'af ten uitvoer gelegd in ge,'angenissen, die stl'ikt genomen geen cellulaire ge
vangenissen zijn . En overigens kan ik de Commissie de verzekel'ing geven, dat el' 
een tal van huizen van bewal'Îng zijn, die cellulair zijn ingel'icht. Nog onlangs 
bezocht ik el' een met zes flinke cellen, 

Ik voolozie dat men mij zal wijzen op een pl'ecedent, en zal dit daarom nu maal' 
dadelijk releveren, lIet is art. 2 van de wet van 1855, tot voorziening in sommige 
watel'staatsbelangen , waal' iets t1ergelijks is bepaald, als hetgeen waal'tegen ik nu 
opkom, Maal' dan meen ik te mogen opmerken dat men een kwaad voorbeeld niet 
behoeft te volgen, en dat de wetgevel' van 1886 niet behoeft te doen wat die van 
]855 heeft gedaan, 

Maar buitendien. art, 2 van die wet van 1855 ging oueindig minder vel' dan men 
nu wil doen, Daal' I'egelde men de bevoegdheid van de waterschapsbesturen tot 
het binnen zekel'e gl'ellzen be(h'eigen van geldboete en gevangenisstl'af, eene bevoegd
heid die hun tot dusver hiel' zoo algemeen bij de wet was toegekend, Toen heeft 
men in al't. 2 de hest[\ande keul'en en vel'ol'deningen met de in art, 1 toegelaten 
st rallen in ovel'eenstemming gebracht. maal' men heeft dat gedaan omdat de toe
stand toen ongeregeld was. Maal' nu doet men een gl'eep in eene bestaande ol'ga
nisatjc, en handelt men bij deze wet in strijd met de bij de Gl'ondwet, pl'ovinciale 
wet en gemeentewet gestelde I'egels. 

Ik geloof hiermede kOl'telijk mijne bezwaren tegen de 4de en 3de alinea van het 
artikel te hebben ontvouwd, Dat ik overigens nog een bezwaar van redactie heb, 
zal men niet vl'eemd vinden, omdat in de 5de alinea ook wed el' dat verkeel'de en 
dubbelzinnige woord "vl'ijheidstl'af" wordt aangetroffen, dat woord dat dan eens 
moet beteekenen gevangenisstmf. d[\n eens ge,angenisstl'lLf en hechtenis, dan weer 
gevangenisstl'af, hechtenis en opsluiting in eene rijkswerkinrichting. En nu gebl'uikt 
de Commissie weder dat woord, dat in geen onzel' wetten voorkomt, allel'minst in 
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het nieuwe Strafwetboek, en dat hiel' niet andel'S kan beteekenen dan gevangenis
straf, Men had dus het woord "gevangenisstraf' moeten bezigen, 

Amendement van den heel' GOEKOOP 

om art, 26 te lezen = Art, 21, behalve in het 2de lid "vrijheidstt'af' voor 
"gevangenisstraf' , 

Dit amendement was ingediend met de volgende schriftelijke toelichting: 

Wordt de door de Regeering vool'gedl'agen redactie wet, dan zal de hel'ziening 
del' plaatselijke vel'ordeningen en waterschapskeuren zich bepalen tot eene wijziging 
der strafbepalingen, een maatregel) die - in een kOl't tijdvak uitgevoel'd moetende 
wOl'den - veel administratieven omslag met zich bl'engt en) ten gevolge del' af
zondel'iijke wijzigingsverOl'deningen, de kennis del' verOl'deningen voor de ingezetenen 
nog lastiger maakt, 

Door het voorgestelde amendement wOl'dt die omslag vool'komen ) en het vel'krijgen 
van ovel'eenstemming tusschen de vel'ol'deningen of keul'en en de nieuwe strafwet 
kan geleidelijk worden bevol'del'd bij iedere nieuwe vaststelling of wijziging, 

De heel' GOEKOOP: Vooreerst wensch ik el' de Vel'gadet'ing op te wijzen dat 
mijn amendement geheel past in het beginsel) dat gehuldigd wOl'dt bij het Regee
l'ingsartikel. Mijn amendement gaat alleen iets vel'der, Terwijl volgens het vierde 
en vijfde lid van het Regeel'ingsal,tikel de vel'ordeningen en keuren slechts gedu
rende één jaar zullen blijven gelden - ik neem aan dat de wet wordt ingevoel'd 
op 1 Septembel' 1886 - zullen ze bij aanneming van mijn amendement langeren 
tijd gelden) een tijd tJie natuUl'lijk geheel afhankelijk zal zijn van de geleidelijke 
heloziening del' thans bestaande verordeningen en keuren, Mijn voorstel past geheel 
in het stelsel del' Regeel'ing, Men vindt dat stelsel ook tel'ug - de heel' De Ranitz 
wees el' reeds op - in de wet van 1855 tot voorloopige vooloziening in sommige 
watel'Staatsbelangen, speciaal in de 2de zinsnede van al't, 2, Die geachte afgevaal'
digde wees op die bepaling als op een slecht vool'beeld, maal' het is toch gebleken 
van gl'oot praktisch nut te zijn, En dat heeft ook waarde, Ik meen dat el' ook t1lflns 
termen zijn om zooveel mogelijk praktisch en zoo weinig mogelijk omslachtig tl1 
handelen, Men bedenke dat, welken termijn men ook stelle \001' de heloziening der 
plaatselijke verordeningen en van die det' waterschappen, daal'merle steeds tot het 
laatste oogenblik wordt gewacht, Ik beroep mij op de erval'ing) die de uitvoering 
van art, 291 del' gemeentewet opleverde, 

Ik wijs verder op het groot aantal gemeenten en op het nog veel gl'ooter aantal 
waterschappen in ons land; alleen in Zuid holland zijn el' 741 waterschapsbesturen ) 
zoowel groote als kleine; maal' die allen minstens ééne keul' hebben, 

Werpt men mij tegen dat bij aanneming van mijn amendement de algemeene 
wetgever plaats zou nemen op den stoel del' provinciale wetgevers) op dien del' 
plaatselijke en del' waterschapsbesturen) dan kan toch dat bezwaal' niet el'nstig 
gemeend zijn, Immers zullen al die wetgevel'S tet'stond na de invoering dezer wet) 
zelf verordeningen en keul'en kunnen maken met inachtneming del' bepalingen van 
het nieuwe strafwetboek, Hunne bevoegdheid daal'toe blijft onve,'let, Dool' het amen
dement aan te nemen) decreteel'en wij eenvoudig een practischen maatregel) voo I' 
de ingezetenen en belanghebbenden van veel gewicht, De kennis toch del' verol'de
ningen laat ,'eeds nu veel te wenschen ove,') en dit zal geenszins verminderen als 
daaraan nog nieuwe verordenillgen worden toegevoegd, 

Uit een praktisclt oogpunt meen ik daarom mijn amendement gerust ül1 het betel' 
oordeel del' Kamer te mogen onderwerpen, 
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De heel' VAN HOUTEN, lid der Commissie flan Rapporteurs: Ten aanzien van het 
amendement van den heel' Goekoop is de Commissie niet eenstemmig, De meerder
heid is van meening dat , zonder aan eenig beginsel te I'aken, door aanneming van 
het amenrlement eene aanmel'kelijke vel'eenvoudiging in het zuiver formeele werk 
WOI'Ot gebl'acht, dat met de invoel'ing van de nieuwe stl'afwetgeving, volgens het 
thans gerlane voorstel del' Regeel'ing , samenhangt. Het is dan niet noodig alle 
strafverordeningen van lagere Ol'ganen van staatsbestuur opnieuw vast te stellen 
enkel en alleen om de beginselen van stl'afwetgeving, welke krachtens deze stl'af
bepalingen toch reeds tijdelijk wOI'den ingevoeJ'd, vool'tdurend te doen werken. De 
meel'derheid del' Commissie van RapporteUl's kan dus: behoudens hetgeen door de 
Regeel'ing zoude kunnen worden aangevoel'd om haal' oOl'deel te wijzigen, zich 
voorshands met dit amendement vel'eenigcn, 

Het amendement-De Ranitz ontraadt de Commissie eenstemmig. Het heeft allen 
schijn van hetgeen men noemt: "Principienl'eiterei", om in deze te zien schending 
van GI'ond wet, provinciale wet , gemeentewet en wie weet wat nog meel'. Ja zelfs, 
wat nog haast el'gel' zoude zijn, zouden wij ons assimileeren alln een kerkelijk college I 

Inderdaad is dOOI' den heel' De Ranitz één ding uit het oog vel"loren, namelijk 
flat bij het vaststellen , uitspreken en toepassen van eene stl'af het Rijk altijd samen
wel'kt met de locale bestuI'en, en men daarbij nooit te doen heeft met eene zaak 
van pI'ovinciale, gemeentelijke of watel'schapshuishouding, 

De geachte spreker beschouwt eene strafbepaling in eene gemeenteverof'dening 
als uitsluitend gemeentelijke zaak , omdat zij formeel voorkomt in eene verordening 
!lel' gemeente. Die opvatting is mijns inziens onjuist, Tot de bevoegdheid del' ge
meente behoort de omschl'ijving van den kring del' stl'afbaarheid; daal'În treedt de 
wetge'JeJ' hiel' niet; de gemeente heeft de macht om op zekel'e handelingen al dan 
niet stl'af te bedl'eigen , daal'in wordt geene vel-andel'ing gemaakt, Maal' het Rijk 
en de gemeente wel'ken samen om die stl-af, welke op de verboden handeling zal 
wOl'tlen gesteld, te bepalen en de uitvoering daarvan te regelen, 

Tot den wel'kkring van den gemeenteraad behool't bij de il1l'ichting onzer wet
geving de vaststelling van het cijfel' van de stl'afbaarheid, maal' dit is slechts vorm. 
Deze vaststellende, past hij in wel'kelijkhcid de wet toe, die hem toelaat eene be
paalde stl'af te bedreigen. Bij de verschillende wetten, die voor ieder van die 
ol'ganisatiën van lagel'en aal'd de stl'afwetgevende bevoegdheid regelen , is bepaald 
welke stl'af en welk mfl.ximum van straf kan worden opgelegd, Dat is Rijkszaak, 
En evenzeel' is Rijkszaak de regeling van de bevoegdheid del' I'echtel'lijke macht, 
De daal'in dOOI' den wetgever gemaakte vel'andel'Ïngen moeten ook werken, waal' 
de wetgevel' de bevoegdheid tot stmtren bij delegatie aan lagel'e bestul'en heeft 
opgedl'agen , Wanneel' de wetgevel' nu in deze voo I' ons liggende bepaling zegt 
"VoOl'taan zal de I'echtel' ovel'al waal' straf bedreigd is, de bevoegdheid hebben om 
tot een minimum te gfl.an van 50 cents" , dan regelt hij een onderwel'p niet van 
gemeentelijken maal' van de Rijkshuishouding, Hij regelt de bevoegdheirl van de 
I'echtel'lijke macht: waal'mede geen plaatselijk bestuur iets te maken heeft, 

Zoo is het ook met het st\'afstelsel. De bepfl.ling op welke wijze de sü'atren zullen 
worden ten uitvoer gelegd, op welke wijze de gevangenissen zullen zijn ingel'icht, 
behoort niet tot de gemeentelijke, pl'ovinciale en watel'schapshuishouding. Hunne 
bevoegdheid is die, een zekel' aantal dagen gevangenisstl-af uit te spl'eken, maal' de 
wijze Wafl.l'Op de gevangenisstl'af zal wOl'den uitgevoerd, behoort tot de Rijkshuishouding, 

Wanneer de wetgever wil bepalen - en ik geloof dat hierdool' de onjuistheid 
van de zienswijze van den geachten spl'ekel' duidelijk uitkomt - dat de straf op 
overtredingen zal zijn ltechtenis en dat de eel'ste dag dier hechtenis zal worden door
gebl'acht op water en brood, dan moet geen lager bestuul' hem kunnen verhindel'en 
de werking van die bepaling onmiddelijk na vaststelling van de wet te vel'lekeren, 
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In het stelsel van den geachten afgevaardigde zou de wetgever niet bij machte 
zijn om op dit oogenblik ons stl'afstelsel te verandel'en, want wij zonden om de 
uitvoel'ing van de straffen van de lagel'c bestUl'en te vel'zekel'en, ondel' de werking 
van de nieuwe wet nog gevangenissen volgens het oude stelsel moeten behouden, 
De geachte vooI'steller breidt hetgeen gemeenteliJk, provinciaal en watel'schapszaak 
is, ook uit tot de wijze van uitvoering van ue stratlen , wat klaarblijkelijk Rijkszaak is, 

De Vergadering heeft ook wel bespeurd dat er quelque chose de louche was in 
hetgeen de geachte afgevaal'digde voordroeg, omdat hij bij het bespreken van dit 
punt zeide: de officiel'S van justitie zullen zich wel weten te redden. Dit is eene 
pl'actische solutie, Maar zoo scherp theol'etiseerende als de geachte afgevaal'digde 
bij zijn amendemet doet , moest hij niet naai' zulk een huishoudelijk redmiddel 
grijpen. Hoe verdienstelijk onze officiel'S van justitie, en hij in het bijzondel' , mogen 
zijn. mag men dit niet aan hen overlaten, Wij willen een nieuw strafstelsel en 
eene uitbreiding van de I'echtel"lijke bevoegdheid invoeren, wij vel'andel'en niets in 
den hing van de stmfbare handelingen, maar zeggen: waal' en dOOI' wie ook stl-af 
bedl'eigd is zal hetzelfde bt>ginsel omtl'ent de rechtel'lijke bevoegdheid en de uit
voering der straffen gelden, Bij schijnbal'e vel'andel'ing blijft daal'enboven het straf· 
stelsel in het wezen del' zaak gelijk. Immel'S is de hechtenis onder het nieu we stl'afstelsel, 
wat thans de bij de bedoelde verol'deningen bedreigde gevangenisstl'af is, 

Nu nog een klein al'gument ad hominem, 
De geachte afgevaal'digde zegt: ik kan in dit artikel niet toestemmen, Maal' op 

dezen zelfden dag heeft de geachte afgevaal'digde reeds eene del'gelijke bepaling 
aangenomen, Hetgeen hij nu bezwaal' maakte te doen tegenovel' lagere bestUl'en 
heeft hij reeds gedaan ten aanzien van eene staatsmacht, aan welke de wetgever 
nog altijd eenigen meel'deren eerbied verschuldigd is, namelijk den Koning. Eene 
straf, die bij Koninklijk besluit is vastgesteld, en waal'bij ten aanzien van de stl'af 
verwezen wordt naai' eene oude wet van 1810, is reeds door d8 wet in al't, 20 [21] 
gewijzigd, 

Niet alleen dus dat el' een precedent ;s van 1855, maar zelfs een, dat zoo nieuw is, 
dat het eel'st sinds weinige oogenblikken onder den hamel' des Vool'ûUel's isdoo,'gegaan, 

Inderdaad is het slechts schijn, indien men meent dat wij hiel' op de vl'ijheid van 
lagere besturen inbreuk maken, Aan hetgeen tot de huishouding van de gemeenten, 
provinciën of water chappen behoort doen wij niets te kOI't ; maal' wij laten hun niet 
toe, noch duulozaam, noch gedurende een overgang tijdpel'k , beginselen omtl'ent rle 
rechterlijke bevoegdheid en omtl'ent de uitvoering der stratlen buiten werking te houden, 

De heer HEEMSKERK, JfinÏller van Binnenlandsc/.e Zaken: Omtl'ent het amentle
ment van den geachten afgevaal'digde uit Zutphen kan ik zeel' kort zijn, daal' hct 
reeds door het geachte lid der Commissie bestl'eden is, 

De Vel'gadering gelieve op te merken dat zij zich vel'eenigd heeft met al't. 22, 23 
en 25 [23, 24 en 26], en dat art, 26 is aan te mel'ken als overgangsbepaling om 
te komen tot den toestand, die in die al'tikelen als die del' toekomst beschreven is, 

Ik begrijp de bezwaren van den geachten sprekel' wel. Hoewel niet dat el' quaestie 
zou zijn van het niet in acht nemen van de Gt'ondwet, Daarvan spl'ekende, heeft 
de geachtfl spreker bedoeld al't. 131. 

Maal' dat artikel zegt toch rlat de wet perken stelt bij het maken van provinciale 
vet'ordeningen; die perken kllnnen ruim en mindel' ruim zijn, 

Men vel'gete niet het gl'oote bezwaar dat men zich schept, wanneer men voor 
die straffen, alle van korten duUl', gevangenisstl'af zou laten bestaan, terwijl de 
korte stratlen, opgelegd wegens overtl'edingen van wetten en Koninklijke besluiten, 
alle dOOI' hechtenis zouden vervangen zijn, 

Dat zou wezenlijk eene zoo vreemde anomalie wezen, dat men over veel grooter 
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bezwaar dan die van den geachten spreker zou moeten heenstappen om dat onge
I'ief te voorkomen, 

De Regeering kan zich dus met het amendement van den heer DeRanitz niet vereenigen, 
lIet amendement van den geachten afgevaal'digde uit Brielle gaat inderdaad zeel' vel', 
Het is niet te ontkennen dat de algemeene wetgever zi~h daarbij voorgoed stelt 

op de plaats van den localen wetgever, 
In één gl'eep wenscht de geachtE' afgevaardigde verandering te brengen in een 

tal van vel'ol'deningen, waal'van wij op dit oogenblik het bestaan zelfs niet kennen, 
De eerste opmerking '1an dien geachten spreker is intusschen juist, dat namelijk 

het tijdperk van één jaal' voor de herziening van zoovele vel'ol'deningen op verschil
lende plaatsen te kOl-t is . 

De Regeel'Ïng brengt daarom, VOOI' hE't geval dat het amendement niet wOl'dt 
aangenomen - zij neemt het niet ovel' - deze wijziging in alin, 1 van het al-tikel, 
dat in plaats van 1887 in het eel'ste lid gelezen worde 1888, 

[Het door de Regeering voorgestelde artikel 26 G,O. wordt dus in dien zin gewijzigd 
dat in de lste aliuea in de plaats van »1887" wordt gelezen ~1888",J 

De heel' DE RANITZ: Ik mag constateeren , dat de bedenkingen tegen mijn amen, 
dement meerendeels van practischen aal'd zijn geweest, Het zou moeilijk en lastig 
zijn al die verschillende verOl'deningen del' lagere colleges door de handen van de 
hoogere beslul'en te laten gaan, en veel een~ol1diget' wezen met een pennestreek 
te decreteel'en wat in al die I'cglementen en vel'ordeningen zal staan, 

De Commissie echtel'lleeft in haal' Vel'slag toegegeven dat mijn bezwaadormeeljuist is, 
Tl'ouwens ik heb ook niet andel's aangevoel'd dan het formeele bezwaar, Tk el'ken 

de wenschelijkheid om met één wOOl'd alles te kunncn vel-anderen, maal' dat gaat 
IlU eenmaal niet. De quaestie is of de algemeene wetgever mag doen wat bij de 
wet , ook de Gl'ondwet wUl'dt opgedl'agen aan de Pl'ovinciale Staten, de gemeente
J'aden en de waterschapsbestUl'en. 

lk kan volkomen toegeven wat de heel' van Houten als lid del' Commissie sprak, 
maal' dat strekte alleen tot vel'dediging van de eCl'ste 3 alinea's van het artikel, waal'in 
algemeene vool'Schriften worden gegeven waal'naal' de lagel'e colleges zich zullen moeten 
richten, Ik el'ken volkomen de bevoegdheid van den hoogel'en wetgevel' om dat te 
Iloen , en in zoovel'J'e bestaat er bij de wetgeving samenwel'king, doch verdel' ook niet. 

De heel' Van Houten heeft ten onl'echte niet ondet'scheiden tusschen het straf
stelsel dat dOOI' den hoogel'en l'ech tel' [7 lees: wetgever] mag worden voorgeschl'even, 
en tusschen de toepassing van dat stelsel, die oveJ'gelatp.n is aan de provinciale en 
plaatselijke wetgevers. Deze laatsten mogen binnen de omschreven bevoegdheid 
verordeningen maken, niet maken, afschaffen of wijzigen, en bezitten volkomen 
bevoegdheid om dat alles te doen , mits zij de gl'enzen niet ovel'schrijden. 

Maal' de geachte afgevaardigde gaat vel'derj hij stelt den algemeenen wetgever 
op de plaats van den lagel'en , en laat den algemeenen wetgever doen wat de lagere 
zelf zou moeten doen. 

Wanneel' in de gemeentewet staat, dat de gemeenteraad de strafverordeningen 
maakt, is dat geheel iets andel's, dan wanneer de algemeene wetgever zelf in die 
\'el'ol'deningen vel'andel'ingen maakt. 

Wil men nu die werkzaamheid van rle plaatselijke colleges niet langel' wetgeving 
noemen, dan is het in iedel' geval uitvoel'ing. En evenmin als de wetgevel' zich mag 
bemoeien met de uitvoering in het algemeen, mag hij het ook doen met deze, 
want deze soort van uitvoering is aan de locale autol'iteiten opgedragen, en die 
opdl'acht moet de algemeene wetgever eel'biedigen, 

Ik heb mij uitsluitend bewogen op het tel'rein del' beginselen, en als ik in het 
\'oOl'bijgaan heb gezegd, dat wanneer, volgens de opvatting der Commissie, de ge-
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vangenisstraf in de cel moest worden toegepast, dat dan een ambtenaal' van het 
openbaal' ministerie zich dan wel zou weten te reddeu, dan heb ik tevens de juist
heid van de opvatting van de Commissie erkend, 

Ik meen dat als in dit al,tikel provinciale vel'ordeningen en plaatselijke reglementen 
gedurende een jaal' gehandhaafd worden, onder de daarin voorkomende gevangenis
straf niet andel's kan verstaan worden dan de tegenwoordig bestaande 1 die alleen 
wordt ondergaan in huizen van bewaring en niet in de cel. 

De heel' GOEKOOP: Een enkel woord slechts 1 want ik geloof, dat mijn amende
ment geene principieele bestl'ijding heeft gevonden, Ik mag blijven constateeren, dat 
mijn amentlement geheel past in het stelsel in de Regeel'ingsvoOl'dl'acht nedergelegrt, 

Ik wil el' alleen nog even de aandacht op vestigen, dat 1 wanneel' men wel'kelijk 
wenscht, dat de verordeningen en keuren in overeen~temming worden gebl'llcht óók 
met de beginselen van het nieuwe Wetboek van Strafrecht, dan niet kan volstaan 
worden met wijziging uitsluitend van de Itrafbepalingen, Wil men nu doel treffen, 
dan dient dit geleidelijk te kunnen geschieden 1 wat de plaatselijke verOl'deningen 
betreft, ter gelegenheid van de vijfjal,jge hel'ziening 1 die bij art, 178 \"an de ge
meentewet is vOOl'geschreven; tenvijl , wat de watet'Schappen betl'eft. daal'toe bij 
iedere vaststelling of wijziging eener keul' gelegenheid zal bestaan, Wanneer men 
wil, dat dit op éénmaal geschiedt, dan zal men zich eenvoudig bepalen tot wijzi
ging van die artikelen del' verOl'deningen en keuren waarin Itrafbepalingen ver
meld zijn, 

Ik kan dan ook niet instemmen met de wijziging, die dool' de Regeering in het 
vooI'Stel gebracht is; mijne bezwaren worden daardoor volsü'ekt niet opgeheven. Ik 
wijs slechts op wat in 1855 gebeUl'd is, Al geeft men nu een tijdvak van twee 
jaren, dan zal men alleen den administratieven omslag een jaar vel'schuiven, En 
dat blijft zóó, welk tijdvak men ook geeft. 

Wat het stelsel betreft vel'eenig ik mij geheel met de Regeel'ingsvoordracht, 
maal' mijn amendement laat den bestaauden toestand eenvoudig wat langel' VOOI·t
bestaan. Daal'door wordt echter een enorm practilck resultaat vel'kregen. Ik meen 
dus bij mijn amendement te moeten blijven pel'Sisteel'en ,ook na de wijziging door 
de Regeering in de voordl'llcht gebl·acht. 

De heel' VAN DER KAA Y, lid der Commiuie flan Rapporteurl: In een vorig wets
ontwerp kwam voor het woord "vrijheidsstl'llf'. In de gewisselde stukken van den 
laatsten tijd is dit woord meermalen gebruikt. EI' is eene opmel'king gemaakt, 
waarvan de juistheid is erkend, dat het betel' was om in eene wet niet van die 
mindel' bepaalde stl'llf te gewagen, maal' om te spreken van hechtenis of gevangenis
SÜ'llf. Nu staat el' in het Regeeringsvool'Stel, evenals in het amendement van den 
heel' Goekoop 1 dezelfde uitdrukking. Ik zou dus in ovel'weging willen geven, om, 
in plaats van het woord vrijheidsstl'af te lezen: gevangenisstraf. Wat de Regeering 
betreft 1 denk ik dat zij aan dezen wensch wel gevolg zal willen geven, en wanneer 
de Regeering dat doet, dan zal de geachte afgevaardigde ook wel niet aarzelen in 
plaats van vrijheidsstl'llf te lezen: gevangenisstraf. 

[In de vijfde alinea werd door de Regeering en in het arnendement-Goekoop door den 
voorsteller het woord »vrijheidsstraf' vervangen door »gevangenisstraf', 

Het amendement-de Ranitz werd met 48 tegen 10 stemmen verworpen en dat van den 
he~r Goekoop met 33 tegen 25 stemmen aangenomen.] 
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Art. 28. 

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

O. R. ') . Art. 80 en G.O. Art. 27 = Art. 28. 

§ IV. 

AlgeIJleene bepaling omtrent Iterhalin// van strafbare fez'tell. 

Art. 29. 

De bepalingen van het Wetboek van Strafrecht omtrent straf
verzwaring , in geval van herhaling van strafbare feiten, worden 
toegepast ook illdicn de vroegere veroordceling wegens soort
gelijk feit of de vrijwillige betaling van de boete onder de heer
schappij der oude wetgeving plaats had, zelfs wanneer in die 
wetgeving aan het eerste feit eene andere qualificatie werd gegeven. 

O.R.O. Art. 31 = Art. 29, behalve de woorden »wegens soortge
lijk feit" die in O.R.O. niet voorkomen. 

Memorie van Toelichting. 

A1·t. 81. De strafverzwaring wegens herhaling heeft haar grond ni e t 
in het v roe gel' e feit, maar in de grootere innerlijke graviteit van 
het t wee d e feit, als gepleegd niettegenstaande de vroeger ondervonden 
strafrechtelijke repressie. Er is hiel' dus geene spraak van terugwerking 
ten nadeele van den beklaagde. 

Natuurlijk is dit artikel alleen toepasselijk ingeval het tweede feit 
onder de heerschappij der ni e uwe wet gepleegd is. Is ook het tweede 
feit onder de 0 u de wet gepleegd, dan zal, krachtens het tweede lid 
van art. 1 van het wetboek, recidieve alleen in aanmerking komen 
wanneer en voorzoover zij in bei d e wetgevingen, voor dit geval, tot 
strafverzwaring leiden kan. 

Verslag van de Tweede Kamer. b. 

A1·t. 81. De vraag werd gedaan of niet de woorden ,. wegens soort
geliik feit" achter de woorden "vroegere veroordeeling" in den derden 
regel van het artikel behoorden ingevoegd te worden. De meerderheid 
del' Commissie acht de bedoeling reeds duidelijk genoeg uitgedrukt door 
de laatste woorden :0 zelfs wanneer in die wetgeving aan bet eerste feit 
eene andere qualificatie werd gegeven", maal' had tegen deze invoeging 
geen bezwaar. 

Antwoord der Regeering . c. 

Art. 81. Ofschoon het juiste begrip van hetgeen men bedoelt reeds 
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opgesloten ligt in het woord ,. herhaling", heeft men geen bezwaar aan 
het verlangen van sommigen tegemoet te komen. 

N.v.W.c. en G.O. Art. 28 = Art. 29. 

§ V. 

Bepahngen betref/ende strafbare feiten vóór 1 September 18 6 
gepleegd en op of na dien dag te berechten. 

Art. 30. 

Ter bepaling van de bevoegdheid van den rechter en d~ 
wijze van rechtspleging, wordt uitsluitend de wetgeving toege
past In werking op het tijdstip waarop rechtsillgang werd ver
leend of, voor de eerste maal, rauwelijks voor de open bure terecht
zitting gedagvaard. 

In O.R.O. § V opschrift stond »1 Januari 1885" in plaats van 
,.1 September 1886." 

Advies van den Raad van State. 

De vraag is gedaan, of volgens dit artikel in de zaken, waarin 
vóór [het in het opschrift dezer § vermelde tijdstip 1 recbtsingang ver
leend of. voor de eerste maal, rauwelijk voor de openbare terecbtzitting 
gedagvaard zal zijn, ook bet recht van hooger beroep en van beroep 
in cassatie tegen de na [gemeld tijdstip] te wijzen vonnissen naar de 
oude wetgeving zal moeten worden beoordeeld. 

Naar 's Raads opvatting moet die vraag bevestigend worden beantwoord. 

O.R.O. Art. 32 = Art. 30. 

Memorie van Toelichting. 

Al't. 32. Hoe men daarover in het burgerlijke procesrecht den ken 
moge, het strafgeding vormt van den aan vang af tot de laatste akte 
toe, één doorloopend geheel, en moet, zonder volstrekte noodzakelijk
heid, niet tijdens zijn loop, van den eenen naar den anderen rechter 
worden overgebracht. Het tijdstip waarop bet geding aanvangt (dat van 
den recbtsingang of de rechtstreeksche dagvaarding) moet beslissen. -
Mochten eenmaal de gerechtsboven worden opgeheven, en er op dat tijd
Rtip nog enkele onafgedane crimineele zaken zijn, ter 7.ake van welke vóór 
1 Januari 1885 rechtsingang verleend is, dan zal men bij diezelfde ge
legenbeid de noodige voorziening kunnen maken. 

»De wetgeving": ook die betreffende het materieele recht, voorzooveel 
die op de bevoegdheid van den rechter of de procedure invloed oefent. 
Met andere woorden: voorzooveel die beide onderwerpen betreft, houdt 
men zich uitsluitend aan de qualificatie van het oude recht. 
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N.v.W.c. In het opschrift van paragraaf V wordt voor"» 1 Januari. 
_1885" gelei:en »1 Januari 1886". 

G.O. Opschrift § V en Art. 29 = Opschrift § V en Art. 30 der Wet. 

Art. 31. 

In alle zaken waarin vóór 1 September lSt:l6 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, uitsluitend de oude strafrechtelijke bepalingen toegepast. 

Indien daarentegen wegens een feit vóór 1 September 1 86 ge
pleegd, eerst op of na dien dag het eerste eindvonnis gewezcn wordt, 
gelden de bepalingen der vijftien volgende artikelen en van art. 4 

Advies van den Raad van State. 

Met dit artikel kan de Raad van State zich niet vereenigen. Hij 
meent het daarbij aangenomen denkbeeld stellig te moeten ontraden. 

De vraag is, welke wetgeving moet worden toegepast indien de uit
spraak in eersten aanleg, al of niet bij verstek, onder de heerschappij 
der oude wetgeving is gedaan, doch op het verzet, het hooger beroep, 
of ingeval van beroep in cagsatie door den Hoogen Raad ten principale 
uitspraak moet worden gedaan na het in werking treden der nieuwe 
wetgeving. 

Art. 45 [31J antwoordt; de oude wetgeving; en "keert dus in zóóver , 
met terzijdestelling van de uitzondering van art. 1, alin . 2 van het 
Strafwetboek tot den regel (niet-terugwerking der wet) terug" (woorden 
der Memorie van Toelichting). 

De Raad van 8tate kan noch de theoretische juistheid, noch het 
prnctisch aanbevelenswaardige van dit antwoord toegeven. 

Dat het gebruik van rechtsmiddelen van verzet of hooger beroep 
in zich sluit een beklag over hetgeen de vroegere rechter gedaan of 
beslist heeft, moge waar zijn, maar het bepaalt zich daartoe niet. Dit 
kan alleen van het middel van cassatie gezegd worden. Het verzet en 
bet hooger beroep openen eene geheel nieuwe behandeling der zaak, 
waarbij niet uitsluitend, zelfs niet in de eerste plaats de vraag is, of 
de vroegere rechter de wet toepaste, zooals hij die toepassen moest, 
maar, wat na de nieuwe behandeling als recht behoort te worden uit
gesproken. Daarbij moet niet alleen op alle nieuwe aangevoerde middelen 
van bewijs worden gelet, die de vroegere rechter niet gekend heeft en 
daarom niet in aanmerking heeft kunnen nemen, maar oefenen ook later 
opgekomen omstandigheden baren invloed uit. Men denke aan het over
lijden van den vervolgde, dat eene vervallenverklaring van de vervolging 
doet uitspreken. Waafom zou nu de rechter - die na het verzet of 
hooger beroep uitspraak moet doen, niet op de zaak woals' zg zich voor 
den vroegeren rechter voordeed, om uit te maken of door de;,;en juist 
is gevonnisd, maar op de zaak, zooals zg zich na de nieu we behande
ling voor hem voordoet, om te beslissen wat recht is - niet bellooren 
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te letten op de intusschen veranderde wetgeving, zoo deze voor den te 
recht staande gunstiger is? Waarom zou hier de regel van alin. 2 van 
art. 1 Wetboek van Strafrecht werkeloos moeten blijven? 

Volgens de Memorie van Toelichting zou het niet te begrijpen zijn, 
waarom de niou we behandeling der zaak na het verzet of hooger beroep 
den beklaagde den in vloed der veranderde wetgeving zou moeten doen 
ondervinden. De Raad van State is 
daarentegen van oordeel, dat dit 
rechtstreeks voortvloeit uit de ge
dachte, waaruit alin. 2 van art. 1 
is voortgevloeid, namelijk deze. Wan
neer de wetgever heeft beslist, dat 
het belang van den Staat niot langer 
de strenge straf van de bestaande 
wetgeving vordert, maal' Of de straf
feloosheid toelaat, Of door eene lich
tere strafbepaling voldoende is ver
zekerd ,-en zijne uif'u we wetgeving 
kracht van wet heeft gekregen -
dan moet de verdere toepassing der 
strengere straf, naar den verklaarden 
wil des wetgevers, noodelooze en 
daarom niet te rechtvaardigen ge
strengheid zijn. Naar de uitgespro
ken overtuiging des wetgevers wordt 
die strenge straf niet meer door het 
belang van den Staat gevorderd j 
zij mag dus naar goed recht niet 
meel' worden opgelegd, ook niet na 
een verzet, ook niet bij een hooger 
beroep en evenmin dan als de Hooge 
Raad na cassatie ten principale 
recht doet. 

Maal', meent de Memorie van 
Toelichting, aldus zal op het ge
bruik dier rechtsmiddelen een premie 
worden gesteld. De Raad van State 
houdt het er voor dat deze mee
ning op eene onjuiste beschouwing 
steunt. Het gebruik dier rechts
middelen zal de gelegenheid openen 
om nog tijdig te voorkomelI , dat 
een vonnis worde uitgevoerd, waarbij 
eene siraf werd opgelegd, die de 
reeds in werking gebracbte nieuwe 
wetgeving Of geheel onnoodig Of te 
zwaar heeft verklaard. Het stelsel 
van den Raad van State zal dus ook 
in de practijk een redelijk en recht
vaardig gevolg hebben. 

Rapport aan den Koning . 

Terwijl bij artikel 33 [O.R.O.] 
wordt bepaald, dat in alle zaken, 
waarin vóór 1 Januari 1885, al 
wa.re bet bij verstek, een eind von
nis gewezen is, ook na verzet of 
na gebruik van het middel van 
hooger beroep of van cassatie uit
sluitend de oude strafrechtelijke be
palingen worden toegepast, is de 
Raad van State van meening, 
dat ook bij de uitspraak op een 
verzet of hooger beroep tegen eeu 
vóór dien dag gewezen vonnis de 
bepalingen del' nieuwe wetgeving 
moeten worden toegepast. 

De ondergeteekenden hebben zich 
met de besehou wingen , die den Raad 
tot deze conclusie leidden, niet kun
nen vereenigen. Wel is waar, be
hoort de recbter in hooger beroep 
ook op andere omstandigbeden te 
letten dan op de vraag of de eerste 
rechter het vonnis te recht heeft 
gewezen j maar dit neemt niet weg 
dat de~e vraag toch het hoofdele
ment van het hooger beroep uit
maakt, bet motief is waarom van 
dit middel wordt gebruik gemaakt. 
Zoo dus de feitelijke beslissing van 
den hoogeren rechter dezelfde is als 
die van het vonnis waarvan is ge
appelleerd, blijft slechts over te 
onderzoeken of op de bewezen ver
klaarde fuiten de strafwet naar be
hooren is toegepast en zoo de fei
telijke beslissing anders luidt, welke 
beslissing quo ad jus de rechter op 
die fe-itelijke gegevens had bebooren 
te geven. 

Nam men nu aan, dat de tweede 
rechter de vonnissen, voor zoo ver 
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De Ministers schijnen daarenboven 
over het hoofd te hebben gezien, 
dat het tweede vonnis de eerste · 
veroordeeling kan zijn. Bij voor
beeld als na vrijspraak van den be
klaagde op het hooger beroep van 
het openbaar ministerie eene ver
oordeeling moet volgen. 

De Raad van State is daarom van 
oordeel, dat behoort te worden be
paald, dat ook bij de uitspraak na 
[het in 'tartikel vermelde tijdstip] op 
een verzet of hooger beroep tegen 
een vóór dien dag gewezen vonnis 
of wanneer de Hooge Raad, na cas
satie van J.oodanig vonnis, na [dat 
tijdstip] ten principale uitspraak 
doet, de bepalingen der nieuwe 
wetgeving moeten worden toegepast, 
indien deze voor den beklaagde 
gunstiger dan die der oude zijn. 

die vóór 1 Januari 1885 zijn ge
wezen, zou kunnen vernietigen ook 
op grond, dat inmiddels de straf
wet is veranderd, dan zouden alle 
strafvonnissen, welke op dien datum 
nog niet in kracht van gewijsde 
zijn gegaan, vernietigbaar zijn, ja, 
op grond van het bij de wet uitge
sproken beginsel, ook vernietigd be
hOO1·en te worden, in dien zin zelfs 
dat, wanneer de beklaagde zijnerzijds 
al in het vonnis berust, het open
baar ministerie verplicht zoude zijn 
daarvan in hooger beroep te komen. 

Nog één stap verder gaande, zou 
men zelfs kunnen afkeuren, dat eene 
straf langer wordt uitgevoerd, die, 
hOI/wel onder vigueur van de oude 
strafwet uitgesproken, in de nieuwe 
strafwetgeving als ondoelmatig en 
slecht is afgeschaft. 

O.R.O. Art. 33 Art. 31, behalve :»1 Januari 1885" m de plaats 
van» 1 September 1886". 

Memorie van Toelichting. 

Lb·t. 33. Voor zooveel de cassatie betreft, spreekt het van zelf dat 
de Hooge Raad ook na 1 Januari 1885 geen vo nnis of arrest wegens 
schennis of verkeerde toepassing der wet kan vernietigen, wa.nneer de 
rechter a quo vóór dat tijdstip met juistheid de eenige wet heeft toege
past die hij destijds toepassen kon. Zou daarentegen de nieu we wet moeten 
worden toegepast, bijaldien de rechter a quo hetzij zich in de interpre
tatie van het oude recht vergist heeft, hetzij vormen heeft geschonden, 
(;'n de Hooge Raad, casseerende , recht doet ten principale of de zaak 
naar een anderen rechter verzendt? Of wanneer na 1 Januari tegen von
nissen, vóór dat tijdstip gewezen, van het middel van hooger beroep 
of van verzet wordt gebruik gemaakt? 

Het voorgestelde artikel geeft het ontkennend antwoord, en keert dus 
in zóóver, met terzijdestelling van de uitzondering van art. 1, tweede 
lid, van het Strafwetboek, tot den regel (niet-terugwerking der wet) terug. 

Het komt der Regeering voor) dat haar voorstel theoretisch juist en 
practisch aanbevelingswaardig is. 

Het gebruik van ieder der hier bedoelde rechtsmiddelen, verzet, appèl, 
cassatie, sluit in zich een beklag over hetgeen de vroegere rechter gedaan 
of beslist heeft. Dat beklag nu heeft geen zin voorzoover die vroegere 
rechter de eenige wet toepaste die hij destijds toepa~sen kon. Wordt 
daarentegen de vroegere uitspraak om andere redenen door eene andere 
vervangen, dan is niet te begrijpen waarom deze toevallige omstandig
heid, die met de verandering der wetgeving niets te maken heeft, toch 

, ~ 
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den beklaagde den invloed der veranderde wetgeving zou moeten doen 
ondervinden. 

En wat zou practisch van het omgekeerd stelsel het gevolg zijn? Dit, 
dat op het gebruik maken van bedoelde rechtsmiddelen, een premie werd 
gesteld en dat wanneer van twee v667' 1 Januari gedagvaarde personen 
de een verschijnt en de ander niet, de contumax van betere conditie zou 
kunnen zijn dan hij die verschenen is. 

Verslag van de Tweede Kamer. b. 

Art. 33. Met het beginsel door de Regeering in de eerste alinea van 
dit artikel neergelegd, kan de Commissie zich niet vereenigen ; zij huldigt 
in deze het gevoelen door den Raad van State in zijn advies ontwikkeld. 

Het kan niet de bedoeling zijn, dat wanneer door het nieuwe wet
boek het feit, waartegen in verzet of in hooger beroep gekomen of 
cassatie aangeteekend is, Of straffeloos is geworden Of met .een lagere 
straf bedreigd is, toch de oude strafrechtelijke bepaling wordt toegepast. 

Dit strijdt reeds met de bedoeling der 2de alinea van art. 1 van het 
strafwetboek, luidende: ,. Bij verandering in de wetgeving na het tijd
stip waàrop het feit begaan is, worden de voor den verdachte gunstigste 
bepalingen toegepast." Nu is wel hij, die in verzet of in hooger beroep 
komt of cassatie aanteekent , niet meer »verdachte"; maar het is toch 
ongetwijfeld tegen den geest van den wetgever, dat, indien in de nieu we 
strafwetgeving op het gepleegde feit geen of een zachtere straf is gesteld, 
de toepassing dezer voor den overtreder gunstige bepalingen in geval 
van verzet, hooger beroep of cassatie uitgesloten zoude zijn. 

De Raad van State wijst er te recht op, dat het gebruik van de 
rechtsmiddelen van verzet of hooger beroep in zich moge sluiten een 
beklag over hetgeen de vroegere rechter gedaan of beslist heeft, maar 
dat het zich daartoe niet bepaalt. 

Dit laatste kan alleen van het middel van cassatie gezegd worden. 
Het verzet en het hooger beroep openen eene geheel nieuwe behande
ling der zaak, waarbij niet uitsluitend, :lelfs niet in de eerste plaats de 
vraag is, of de vroegere rechter de wet toepaste, zooals hij die toepassen 
moest, maar wat na de nieuwe behandeling als recht behoort te worden 
uitgesproken. Daarbij moet niet alleen op alle ni eu we aangevoerde mid
delen van bewijs worden gelet, die de vroegere rechter niet gekend 
heeft en daarom niet in aanmerking heeft kunnen nemen, maar oefenen 
ook later opgekomen omstandigheden haren invloed uit. Men denke aan 
het overlijden van den vervolgde, dat eene vervallenverklaring van de 
vervolging doet uitspreken. Waarom zoude nu de rechter - die na 
het verzet of hooger beroep uitspraak moet doen, niet op de zaak zooals 
zij zich voor den vroegeren rechter voordeed, om uit te maken of door 
dezen juist is gevonnisd, maar op de zaak, zooals zij zich bij de nieuwe 
behandeling voor hem voordoet" om te beslissen wat recht is - niet 
behooren te letten op de intusschen veranderde wetgeving, zoo deze 
voor den vervolgde gunstiger is? 

De Raad van State is daarom van oordeel, dat bij dit artikel be
hoort bepaald te worden, dat ook bij de uitspraak na het tijdstip voor 
de invoering der strafwet vast te stellen op een verzet of hooger be-
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roep tegen een vóór dat tijdstip gewezen vonnnis, of wanneer de Hooge 
Raad, na cassatie van zoodanig vonnis, na dat tijdstip ten principale 
uitspraak doet, de bepalingen der nieuwe wetgeving moeten worden toe
gepast, indien deze voor den beklaagde gunstiger dan die der oude zijn. 

De Commissie sluit zich gebeel bij dit oordeel aan en spreekt dan 
ook den wensch uit, dat de Regeering tot een," wijziging in dien zin 
van de eerste almea van art. 33 moge overgaan. 

Antwoord der Regeering. c. 

111·t. 33. Evenmin als de Regeering kon toegeven aan het verlangen 
van den Raad van State om dit artikel in den door hem verlangden zin 
te wijzigen, kan zij thans aan den wensch van de Commissie van Rap
porteurs te gemoet komen. Zij blijft van meening dat het gevaarlijk is 
iedere veroordeeling, uitgesproken vóór den lsten Januari 1886 en op 
dien dag nog niet in kracbt van gewijsde gegaan, voor vernietiging 
vatbaar te maken. Bij verzet, hooger beroep en cassatie behoort slechts 
gevraagd te worden of de rechter de wet, die tijdens de uitspraak geldende 
was, behoorlijk heeft toegepast; met veranderingen, inmiddels in die wet
geving tot stand gekomen, behoort geen rekening te worden gehouden. 

Door anders te bandelen , wordt al hetgeen voorafging op losse 
schroeven gezet, en zou, zoo al de veroordeelde in het vonnis berustte, 
het openbaar ministerie verplicht zijn ambtshalve vernietiging te vragen 
van een vonnis, toen het gewezen werd rechtmatig en goed, maal' 
sedert door veranderde wetgeving vernietigbaar geworden. 

Verslag van de Tweede Kamer. d. 

A1't. 33. De Commissie blijft baar gevoelen handhaven ook tegen het 
tbans door de Regeering aangevoerde. Het stelsel van de Regeering is 
zeer bedenkelijk, wanneer het feit onder de nieuwe wet geheel straffe
loos zoude zijn. 

De meening der Regeering uitgesproken in het tweede lid der .toe
licbting kan de Commissie geenszins deelen. Het openbaar ministerie zal 
niet verplicht zijn ambtshalve ver
nietiging van een vonnis te vragen, 
wanneer het door veranderde wet
geving vernietigbaar is geworden, 
ofschoon het, toen het gewezen werd, 
rechtmatig en goed was. Alleen indien 
hooger beroep wordt ingesteld, moet 
het feit berecht wOl·den naar de 
nieuwe wetgeving. 

Antwoord der Regeering. d . 

A"t. 33 (nu 30). De Regeering is 
niet overtuigd van de onjuistheid 
of mindere doelmatigheid van het 
door haar gevolgde stelsel. 

Zij verwijst te dien aanzien naar 
haar antwoord op het eerste Verslag 
der Commissie. 

G.O. Art. 30 = Art. 31. 

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

De heel' KIST: EI' bestaat omtl'ent dit artikel en de gevolgen el' van bij mij een 
twijfel, dien ik gaarne zou wenschen opgelost te zien, hetzij dool' een antwoord van 
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de Regeeri ng en de Commissie van Ra pporteu l'S, hetzij dool' eene wijziging, an he t artikel. 
Het betl'eft deze vraag: gelden ten aanzien van die vel'dachten, welke VÓÓI' 1 

Septembel' een strafbaar feit hebben gepleegd, dat voor dien termijn nog geen aan
leiding heeft gegeven tot het eind vonnis, de oude dan wel de nieuwe bepalingen 
omtrent de verjaring7 Geldt ook in dit opzicht de regel dat de meest gunstige be
paling moet toegepast worden 7 

Dit is VOOI' de verdachten van zeel' veel belang; want zijn el' enkele gevallen, 
waal'in volgens het nieuwe Strafwetboek de vel'jal'ing iets langer duurt dan bij de 
oude strafwetgeving, in verreweg de meeste gevallen is de vel'jaring èn van de 
vervolging èn vooral van de opgelegde straffen volgens het nieuwe stl'llfwetboek 
kortel' dan volgelIS de oude bepalingen van het Wetboek van Stl'llfvordering , waal'bij 
tot dusver de vel'jaring was geregeld, Ik doe opmerken <lat tegenwoordig de tèl'mijn 
van verjat'ing van stl'llffen het dubbele is van die del' vervolging, terwijl bij het 
nieuwe Stl'afwetboek die termijn, voor alle zwaal'del'e straffen, gebracht is op een 
derde boven dien van de vel'volging, <lus aanmel'kelijk korter, 

Daal'om vraag ik, zullen ook hiel' ten aanzien van de vel:jal'Îng in ieder geval 
de gunstigste bepalingen gelden 7 

Ik betwijfel of die vraag voldoende is opgelost, 
In artikel 30 staat, in de tweede alinea; 
nJndien daarentegen - men lette op het verband in de tegenstelling - wegens een 

feit VÓÓI' 1 September 1886 gepleegd , eerst op of na dien dag het eerste eindvonnis 
gewezen wordt, gelden de bepalingen der vijftien volgende artikelen en flan artikel 47", 

Men verkrijgt nu hiel' den indruk , dat de geheele matel'ie van strafwettelijke 
bepalingen dool' de vijftien volgende artikelen en art, 47 [48] geregeld wordt, En 
daarin wordt ook inderdaad zeel' veel geregeld; maal' niet de vraag omtl'ent verjal'Îng, 

De regel, dat bij vel'schil in wetgeving de gunstigste bepalingen gelden, vindt 
men uitgedl'ukt in art, 43 [44]. 

Maal' zooals dit artikel is ingekleed, komt het mij V001' dat het alleen slaat op 
den duur del' stl'llf en hare toepassing; zoolang daal'omtrent geene wijziging wordt 
vool'gesteld of geene andel'e uitlegging gegeven, zou ik niet durven vel'zekel'en dat 
de vel'jal'ing daarondel' is begl'epen, 

Het is waal', el' is een algemeene bepaling in het Wetboek van Strafl'echt en 
wel in al'L 1 (2de lid). 

In de eerste plaats echter is het de vl'aag of bedoeld al,tikel, geldende natuurlijk 
voor alle vel'del'e overgangen, l'eeds geldt VOOI' den overgang van het oude Wet
boek op het nieu we, 

Bovendien is het twijfelachtig of, waat' wij afzonderlijke bepalingen hebben, waal'in 
de overgang Vl'ij volledig wOl'dt gel'egeld, men zich zal kunnen beroepen op de 
algemeene bepaling van het Strafwetboek, Wanneer dit toch zoo was, waartoe dan 
vele van die bijzondere bepalingen? Bijv, die van alt, 42 [43]7 

EI' bestaat hiel' dus een dubium, dat ik gaal'ne aan het betel' oordeel van den 
Ministel' onderwerp. 

De heel' DU TOUR VAN BELLINCHAVE, Jfinister van Ju.rtitie: Ik geloof niet, 
dat tegen het denkbeeld van den geachten afgevaal'digde uit Amsterdam bezwaal' 
bestaat. Wanneer hij meent daal'van een amendement te moeten maken, zal ,Ie 
Regeel'ing zich daarbij hoogst waarschijnlijk nederleggen. Het komt mij echtet, voor, 
dat voor een deel althans de quaestie, die hij te berde heeft gebracht, voldoende 
geregeld is bij al,tikel I van het Stl'afwetboek en dat de gunstigste bepaling daal'van 
ook op verjaring toepasselijk is, Mocht ik mij hierin vet'gissen , dan vel'dient het 
ovel'\veging het bezwaar van den heel' Kist in deze wet te onJervangen, 
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De heer BEELAERTS VAN BLOKLAND , lid der CommMsie van Rapporteurs: Het 
komt mij voor, dat de vraag van den geachten afgevàardigde, of ten aanzien van 
de verjaring eene speciale bepaling van overgang noodig is, behoort te worden be
antwoord in ontkennend en zin. 

De zaak wOI'dt geregeld doOI' de wetsbepaling, die de geachte afgevaardigde ook 
reeds heeft gememoreerd, te weten het 2de lid van art. 1 van het Wetboek van 
Strafl·echt. Daal' staat, dat bij vel'andel'Îng in de wetgeving na het tijdstip waarop 
het feit begaan is, de voor den verdachte gunstigste bepalingen worden toegepast. 
Die bepaling van art. 1, 2de lid, treedt in werking gelijktijdig met deze wet. Zij 
is algemeen en dekt dus alles wat op 1 Septembel' I S86 stl-afl'echtelijk van kracht is. 

De geachte afgevaardigde, naast mij gezeten, vestigt mijne aandacht op het woord 
"vel-dachte" in dat 2de lid van al·t. 1. Dat woord "verdachte" is opzettelijk zoo 
ruim mogelijk gekozen, evenals in art. 69 Stl-afwetboek. 

Wat is nu het verband tusschen dat 2de lid van al't. 1 van het Wetboek van 
Strafrecht en deze i! 5 van de wet 7 Deze i! 5 is eenvoudig eene toepasing van art. 
1, 2de lid, van het Wetboek van Strafl'echt, ten einde de toepassing van het alge
meene beginsel gemakkelijker te maken voor den rechter; maal' ovel'igens blijft de 
algemeene bepaling VOOl' alle gevalleu, die niet zijn genoemd in i! 5 van deze wet, 
het eenige richtsnoer. 

Dit geldt niet alleen de verjaring, de geachte afgevaardigde zou een aantal derge
lijke vragen kunnnen doen betrefl'ende onderwel'pen in het eerste boek van het 
Wetboek van Straft'echt behandeld, zooals medeplichtigheid, poging, uitsluiting, 
vermindering en verhooging van straf enz. Omtrent al die gevallen kan het zich 
voordoen dat de nieuwe wetgeving gunstiger is dan de oude, en dan zal de gun
stigste bepaling gelden evenals VOOI' de verjal'Ïng. 

Ik kan mijne woorden niet betel' besluiten dan met de voorlezing van hetgeen 
in de Memorie van Toelü;hting geschl'even staat. 'fen aanzien van deze overgangs
bepalingen lees ik daal': 

"Deze bepalingen [tot en metJ worden toegepast, enz." [zie na art. 46 bI. 292 
den aanvang del' memorie van toelichting van artt. 3'1-50.J 

De heer KIST: Met genoegen heb ik vel'nomen dat omtrent de zaak zelve geen 
twijfel bestaat: èn volgens het oOI'deel del' Regeering èn volgens dat del' Commissie 
van Rapporteurs zullen ook voor vel'jaring de meest gunstige bepalingen gelden. Ik 
neem dit aan als eene authentieke interpretatie, en verklaat· mij daarmede tevreden. 

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 i gesteld, treedt daarvoor gevangenisstraf van ten 
hoogstc vijftien jaren in de plaats. 

Art. 34. 

Indien In de oude wetgeving v~if tot twintigjarige tuchtbui -
v 19 
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straf is gesteld, treedt daarvoor gevangenisstraf van ten hoogste 
twaalf jaren in de plaats. 

Art. 35. 

Indien in de oude wetgeving vijf tot vijftienjarige tuchthuis
straf 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 
daarvoor gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en zes maanden 
in de plaats. 

Art. 38. 

In de gevallen in de artt. 32-37 bedoeld is de rechter be
voegd, ontzetting uit te spreken van de in art. 28, nno 1, 2, 
3 en 4 van het Wetboek van Strafrecht vermelde rechten, be
nevens van voogdij en curateele over eigen kinderen, voor den 
duur in artikel 31 van dat Wetboek aangewezen. 

Art. 39. 

Indien in de oude wetgeving correctionee1e 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. der wet; van 29 Juni 1854 
(Staatsblad nO. 102) vermelde rechten, treedt daarvoor 's rechters 
bevoegdheid tot ontzetting van de in art. 28, nno 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 uitgesproken van som mige der in art. 8 der wet van 
29 Juni 1854 (Staatsblad n". I 02) vermelde rechten, kan die 
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ontzettillg slechts plaats hebben in zoover die rechten ook in 
art. 28 van het Wetboek van Strafrecht vermeld zijn. 

Het laatste lid van voormeld art. blijft buiten toepassing. 

Art. 42. 

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

Art. 43. 

Ten aanzien van bet minimum der gevangenisstraf, hechtenis 
en geldboete, gelden de bepalingen der artt. 10, lH 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 de verwisseling in de artt. 32-37, 39 en 42 dezer 
wet voorgeschreven, worden alleen de bepalingen der nieuwe 
wetgeving toegepast. 

Alleen de maxima der gestelde straffen worden in vel'gelij
king gebracht. 

Bij cumulatieve of a1ternatieve strafbedreiging worden alleen 
de zwaarste straffen in vergelijking gebracht. 

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

boeten, niet de duur der subsidiaire gevangeni straf of hechtenis 
in vergelijking gebracht. 

Art. 45. 

Opzending van bedelaars of landloopers naar een bedelaars
gesticht of werkhuis, kan slecbts worden gelast voor zoover 
krachtens de nieuwe wetgeving veroordeeling tot plaatsing in 
eene Rijkswerkinrichting 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 klacbte vervolgbaar i , wordt de strafvorde
ring 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 dezcr 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. 
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O.R.O. Artt. 34-48 = Artt. 32-46, behalve ~ bedreigd" in de plaats 
van ~ gesteld". 

Memorie van Toelichting. 

Artt. 34-50. Deze bepalingen hebben in het algemeen de strekking 
om de toepassing van art. 1, tweede lid, van het wetboek gemakkelijk 
te maken, geenszins om dat artikel ter zijde te stellen. 

Ten aanzien van alle vragen waaromtrent hier het stilzwijgen bewaard 
wordt, blijft het tweede lid van art. 1 van het Strafwetboek het eenige 
richtsnoer. Zoo zal bijv. wegens feiten naar de oude wetgeving straf
baar, doch naar de nieuwe straffeloos, geene veroordeeling kunnen plaats 
vinden; is naar de nieuwe wetgeving de verjaringstermijn korter dan 
naar de oude, dan zal de nieuwe wet moeten worden toegepast, enz. 

Artt. 34-46. Het in deze artikelen aangenomen stelsel komt kortelijk 
hierop neder. 

Ingeval het bewezen feit én naar de oude én naar de nieuwe wetgeving 
strafbaar is en alzoo veroordeeling moet plaats vinden, heeft de rechter, 
ter bepaling der straf, eene dubbele taak te volbrengen: 

VOOREERST heeft hij de in de oude wet bedreigde straffen te herleiden 
tot de straf die naar de artt. 34-39, 41 en 44 van dit ontwerp [32-37, 
39 en 42] daarvoor in de plaats treedt j 

ten a n der e heeft hij de door deze verwisseling verkregene straf in 
vergelijking te brengen met de straf, in de ni eu we wetgeving op het 
feit bedreigd, en legt dan die van haar beide op die, bij deze verge
lijking, de lichtste blijkt te zijn (art. 46 [44]). 

Oppervlakkig moge dit stelsel omslachtig schijnen, het is inderdaad 
zeer eenvoudig en het eenig mogelijke. Toepassing van het tweede lid 
van art. 1 van het wetboek, vergelijking der oude met de nieu we straf
bedreigingen , iso n m 0 gel ij k, tenzij de wetgever bepale, welke in de 
nieuwe wetgeving erkende straf jictione legis met de straf del' oude wet 
wordt gelijk gesteld. Hoe bij v. zou men anders deportatie of verbanning 
kunnen vergelijken met gevangenisstraf? Of hoe ontsnappen aan de con
sequentie dat de eenvoudige tuchthuisstraf der oude wet moet geacht 
worden zw a a I' der te zijn, dan zelfs de levenslange gevangenisstraf 
der nieuwe wetgeving? 

Het gekozen stelsel levert daarenboven het voordeel op dat, ook voor die 
gevallen waarin de in art. 46 [44] voorziene mogelijkheid zich niet verwezen
lijkt, toch de toepassing vermeden wordt, zoowel van afgeschafte straffen, 
als van beginselen die de nieuwe wet in het algemeen - afgescheiden 
van eenig bepaald misdrijf - verworpen heeft. 

Ar·t. 45 [43]. De bepalingen der oude wetgeving omtrent verzachtende 
omstandigheden blijven dus buiten toepassing. 

Ar't. 47 [45]. Al is de opzending naar een bedelaarsgesticht of 
werkhuis geen straf, zij heeft toch een verlies del' vrijheid teil gevolge 
en moet dus wegens feiten onder de nieuwe wetgeving te berechten 
slechts kunnen worden uitgesproken, wanneer deze de opzending naar 
eene rijkswerkinrichting veroorlooft. Intusschen wordt dan toch altijd 
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slechts de opzending naar een bedelaarsgesticht of werkhuis uitgesproken I 

daar men anders de nieuwe wet ten nadeele van den beklaagde zou 
laten terugwerken . 

.Al·t. 48 [46], 1ste lid. Zuivere toepassing van art. lb Strafwetboek. 
Zij is hier uitdrukkelijk voorgeschleven niet enkel als de natuurlijke 
inleiding tot de bepaald noodzakelijke tweede en del'de alinea's, maar ook 
om te doen uitkomen dat de rechter den eisch van klacht, tot dusver 
in het Wetboek van Strafvordering gesteld, toch dadelijk, overeenkomstig 
het stelsel van het nieuwe wetboek, niet als eene processueele bepaling 
maar als een voorschrift van materieel strafrecht te beschouwen heeft. 

G.O, Artt. 31-45 = Artt. 32-46 

Art. 47. 

De artt. 63-67 der wet van 28 Juni l854 (Staatsblad n°. 100), 
"tot regeling van het armbestuur", gewijzigd hij de wet van 
1 Juni 1870 (Staat8blad n". 5) blijven gelden voor hen wier 
overbrenging krachtens rechterlijk vonnis, gewezen vóór het in 
werking treden van deze wet) zal zijn geschied, zoolang zij in 
7.Oodanig gesticht verblijven. 

De in het eerste lid vermelde artikelen zijn afgeschaft zoodra 
de laat te landlooper of bedelaar uit de bedelaar gestichten is 
ontslagen. 

Advies van den Raad van State. 

[lu het outwerp, bij den Raad van Stale in behandeling, was dit artikel geplaatst in 
§ 2 als art. 6, luidende: Deu ) st eu J uE 1886 zijn afgeschaft de ariL. 63-67 der wet 
tot re!(eling van het armbestuur van 28 Juni 1854 (&6, nO. 100), ZOORls die zijn ge
wijzigd bij de wet van 1 Juni 1870 (Sfb. nO, 85).] 

De reden, waarom hier [nI. in het Ontwerp, zooals het bij den Raad 
was aanhangig gemaakt,] juist de dagteekening van 1 Juli 1886 is ge
kozen, wordt in de Memorie van Toelichting niet opgegeven. Het komt 
den Raad voor, dat eene juiste dagteekening hier bezwaarlijk kan worden 
gesteld. Ten aanzien van deze artikelen der wet op het arm bestuur' geldt 
hetzelfde, wat elders omtrent de wet van 19 Augustus 1859 (Staatsblad 
nO, 33) gezegd wordt. Evenals deze, de tuchtiging van niet-veroor
deelden in Ommerscbans en Veenhnizen betreffende, zal vervallen, zoodra 
geene niet-veroordeelden in strafgestichten meer zijn opgenomen, zullen 
ook de artt. 63-67 der wet op het armbestuur geene toepassing meer 
kunnl'n vinden, zoodl'a de rechterlijke vonnissen. waarbij overbrenging 
naar een bedelaarsgesticht is gelast, zullen hebben uitgewerkt. Daarvoor 
is geene uitdrukkelijke bepaling noodig. De bestaande bedelaarsgestichten 
zijn toch niet de Rijkswerkinrichting, welke ter voldoening aan art. 32 
Wetboek van Strafrecht moet worden daargesteld , al worden ook het 
gesticht te Ommerschans en de twee mannengestichten te Veenhuizen bij 
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wijze van overgangsmaatregel tijdelijk als Rijkswerkinrichtingen gebruikt. 1 

Op hen, die veroordeeld zijn om in eene Rijkswerkinrichting te worden 
geplaatst, zal niet toepasselijk zijn wat bepaaldelijk voor de krachtens 
vonnis naar de bedelaarsgestichten opgezondenen is verordend. Op die Rijks
werkinrichtingen zullen dus die artt. 63-67 geene toepassing vinden. 

De Raad geeft toe, dat het onmogelijk is die artikelen dadelijk bij 
de invoering van het Strafwetboek te laten vervallen en dat zij moeten 
blijven gelden voor hen, die onder of krachtens de oude wet in het 
gesticht gekomen zijn. Maar dit is een punt te regelen in § 8 [nu 5], 
houdende bepalingen omtrent straffen vóór 1 Mei 1884 opgelegd. Al 
is toch de overbrenging naar een bedelaarsgesticht geene eigenlijk ge
zegde straf, als gevolg eener veroordeeling tot straf staat zij er toch 
eenigermate mede gelijk 

In die achtste [nu vijfde] parag~'aaf zou dan een artikel behooren te wor
den opgenomen, bepalende, dat de artt. 63-67 der armenwet blijven gelden 
voor hen, wier overbrenging naar een bedelaarsgesticht krachtens rech
terlijk vonnis, vóór 1 Mei 1884 gewezen, zal zijn geschied, zoolang zij 
in zoodanig gesticht verblijven. Waarbij dan in het belang van orde in 
de wetgeving de uitdrukkelijke bepaling zou kunnen worden gevoegd, 
dat die artikelen, zoodra de laatste veroordeelde bedelaar of landlooper 
uit de belaarsgestichten is ontslagen, vervallen. 

De Raad van State, tot het opnemen van zoodanig artikel advi
seerende, is daarom van oordeel, dat art. 6, zooals het nu luidt, uit 
§ 2 moet worden weggenomen. 

O.R.O. Art. 49 en G.O. Art. 46 = Art. 47. 

Art. 48. 

Alle bepalingen in het Wetboek van Strafrecht gemaa~t, be
trekkelijk den ingang, de wijze en de kosten van tenUItvoer
legging van straffen, daaronder begrepen de bepalingen betrek
kelijk de bestemming van boete en van verbeurdverklaarde voor
werpen en de straffen die, bij gebreke van vol(~?enillg aan .. de 
rechterlijke uitspraak, daarvoor in de plaats treden, ZIJn toepassehJk. 

O.R.O. Art. 50 en G.O. Art. 47 = Art. 48. 
[Zie Memorie van 'l'oelichting bij artt. 34-50 O.R.O. hiervoor bI. 292.J 

§ VI. 

Bepalinç omtrent straffen vóór 1 September 18~6 0p[Jeleçd. 

Art. 49. 

Art. 35 van het Wetboek van Strafrecht IS niet van toepas-

1 Zie art. H van het gewijzigd ontwerp van wet tot aanwijzing del' gc.tichten, waar 
hetzij gevangenisstraf hetzij hechtenis wordt ondergaan [Dl. IV bi. 301]. 
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smg op straffen, die ten uitvoel' worden gelegd krachtens von
nissen vóór 1 September 18 6 gewezen. 

Advies van den Raad van State. 

L Het artikel, zoo als het aan het oordeel van den Raad van State was onderworpen, 
luidde: »Art 35 van het Wetboek van Strarrecht is niet van toepassing op straffen on
herroepelijk vóór I Mei 1884 uitgesproken."] 

Is met deze enkele bepaling genoeg voorzien in hetgeen behoort te 
worden beslist? 

De regel moet zijn, dat de straffen worden ten uitvoer gelegd naar 
de voorschriften geldende op het. tijdstip, waarop de uitspraak is ge
wezen, krachtens welke de tenuitvoerlegging geschiedt, behoudens de 
uitzonderingen door de wet te maken. Omtrent de gestichten, waarin 
de vonnissen vóór de inwerkingtreding van het Strafwetboek uitgesproken 
zullen worden ten uitvoer gelegd, is een artikel [121 voorgedragen in 
het wetsontwerp tot aanwijzing der gestichten, waar hetzij gevangenisstraf, 
hetzij hechtenis wordt ondergaan. Maar er zijn nog andere punten, die 
eene verklaring van des wetgevers bedoeling schijnen te vorderen. 

Zoo verdient het overweging of niet art. 12 Wetboek van Strafrecht 
toepasselijk behoort te worden gemaakt op de afzonderlijke opsluiting 
krachtens vonnissen vóór 1 Mei 1884 gewezen, of niet art. 14 juncto 22 
ten aanzien van de vóór dien dag veroordeelden zal behooren te gelden? 

Achtte men het geraden, dat ook de voorwaardelijke invrijheidstelling 
op de vóór 1 Mei 1884 veroordeelden mocht kunnen worden toegepast, 
dan zou dit uitdrukkelijk moeten worden bepaald. 

De redactie van het voorgedragen artikel geeft aanleiding tot be
denking. Zij leidt onder andere tot de gevolgtrekking dat art. 35 wel 
van toepassing is op straffen vóór 1 Mei 1884 uitgesproken, maar bij 
een vonnis, dat op dien dag nog niet in kracht van gewijsde is gegaan. 

Derhal ve, wanneer eene veroordeeling is uitgesproken vóór 1 Mei 
1884, de termijn van appèl op dien dag nog loopende is, maar van het 
middel van beroep geen gebruik wordt gemaakt, zal toch art. 35 toe
passelijk zijn. Is dit wel juist? Wanneer op 1 Mei 1884 tegen een 
veroordeelend vonnis beroep in 
cassatie aanhangig is en dat be.roep 
na dien dag wordt verworpen, zoodat 
het vóór dien datum gewezen vonnis 
moet worden ten uitvoer gelegd, 
zal art. 35 van toepassing zijn. 
Strookt dit met de bedoeling? 

In beide gevallen heeft toch het 
vonnis, dat ten uitvoer moet worden 
gelegd, de boete en verbeurdver
klaring uitgesproken ten bate van 
dengene , die er tijdens de uitspraak 
toe was gerechtigd. 

Juister schijnt het als regel te 
stellen, dat art. 35 niet van toe
passing is op straffen, die ten uit-

Rapport aan den Koning. 

Terwijl de redactie van het arti
kel in den aangegeven zin is gewij
zigd, gelooven de ondergeteekenden, 
dat met de bepaling van dit arti
kel voorzien is in hetgeen noodig 
is te regelen. De regel behoort te 
zijn dat de oude straffen worden 
ten uitvoer gelegd op de wijze voor 
die straffen gebruikelijk. 

In het bijzonder is toepasselijk
verklaring van art. 12 Strafwet
boek niet noodig, omdat de rechter 
thans de celstraf slechts oplegt aan 
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voer gelegd worden krachtens von
nissen vóór 1 Mei 1884 gewezen. 

De toepasselijkheid van art. 35 
behoort beoordeeld te worden naar 
de dagteekening van het vonnis 
krachtens hetwelk de tenuitvoer
legging der straf geschiedt. 

hen, die hij daarvoor geschikt acht, 
noch van art. 14, juncto 22, omdat 
ook nu verplichting tot arbeid be
staat en de huilen, waarin de bij 
vroegere vonnissen opgelegde straf
fen worden ondergaan, natuurlijk 
ook gereglementeerd zijn. 

O.R.O. § VI. Opschrift en Art. 51 = § VI. Opschrift en Art. 49 
in de Wet, behalve dat voor ,.1 SeptemlJer 1886" gelezen werd: 
,.1 Januari 1885". 

Memorie van Toelichting. 

Art. 51. De bepaling dat alle kosten van uitvoering der gevangenis
straf voor rekening komen van den Staat, houdt verband met die, welke 
ook alle boeten en vArbeur.d verklaringen ten voordeele van den Staat doet 
strekken. Zijn nu vóór 1 Januari 1885 krachtens gemeenteverordening eenige 
personen t.ot boete veroordeeld waarvan sommigen haal' betalen en anderen 
niet, dan moge de gemeente, waar zij het voordeel der betaalde hoete 
genieten zal, ook omgekeerd de kosten dragen der subsidiaire gevangenisstraf. 

N.v.W.o. In het opschrift van paragraaf VI wordt voor ,.1 Januari 
1885" gelezen ,.1 Januari 1886". 

G.O. Art. 48 - Art. 49. 

Slotbepaling. 

Art. 50. 

[Zooals het is gewijzigd bij de wet van 19 April 1886, Staat8blad nO. 92.] 

Deze wet treedt in werking op den lsten September l886. 

O.R.O. Art. 52. Deze wet treedt in werking tegelijk met het Wet
boek van Strafrecht met uitzondering van artikel 29 [27], dat in wer
king treedt op den dag waarop deze wet in het Staatsblad wordt afge
kondigd. 

Memorie van Toelichting. 

Art. 52. Het artikel 29 [27] moet vroeger in werking treden dan de ge
heele wet, omdat de in dit artikel bedoelde besturen het anders eerst 
van 1 Januari 1885 af zouden kunnen naleven; maar dan is tevens voor 
behoorlijke naleving de tijd te kort. 
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G.O. Art. 49 = O.R.O. Art. 52 = Art. 50, zooals het in de 
Tweede Kamer werd aangenomen. 

Eindverslag der Eerste Kamer. 

Art. 50. Naar aanleiding van de toegezegde wijziging van dit artikel 
en met het oog op den omvang van dezen wetgevenden arbeid, waarbij 
in weerwil van de bijzondere zorg daaraan besteed en de uitstekende 
wijze van uitvoering toch zoo licht eene enkele onnauwkeurigheid aan de 
aandacht kan zijn ontsnapt, wenschte men aan den Minister in over
weging te geven, te gelijk daarmede de wellicht noodig gebleken ver
anderingen en aanvullingen voor te stellen. 

Beraadslagingen in de Eerste Kamer. 
(13 April 1886.) 

De heel' DU TOUR VAN BELLINCIIAVE, Minister van Justitip: De hiel' bedoelde wijzi
gingswet zal bij de Tweede Kamel' inkomen tel'stond nadat de Eel'ste Kamel' de invoel'ings
wet heeft aangenomen. Aan het verlangen kan dus niet wOI'den voldaan, maal' el' zijn 
bovendien op dit oogenblik ook nog geene andel'e onnauwkeUl'igheden' aan het licht 
gekomen. 

Art. 50 der Wet van 15 April 1886 (Staatsblad nO.64) = O.R.O. Art. 52. 

WET VAN 19 APRIL 1886 (STAATSBLAD, NO. 92), TOT W1JZIGING DE& WET 

VAN 15 APRIL 1886 (STAATSBLAD, ~o. 64). 

Art. I. Artikel 50 van voormelde wet wordt gelezen: 
"Deze wet treedt in werking op den lsten epterubel' 1886". 

Art. 2. Deze wet treedt in werking op den dag, waarop zij 
in het Staatsblad wordt afgekondigd. 

[O.R .. O. Arlt. 1 en 2 = io dr. Wet.] 

Memorie van Toelichting. 

In art. 50 van de wet tot invoering van het Wetboek van Strafrecht 
(art. 49 van het gewijzigd ontwerp) is eene vergissing ingeslopen, die 
vóór de afkondiging dier wet noodzakelijk moet worden hersteld. 

Niet alleen toch is, ten gevolge van de aanneming van het amendement 
GOEKOOP op art. 27 (art. 26 van het gewijzigd ontwerp), het doel, 
waarmede in voormeld art. 50 was bepaai'd, dat dit artikel in werking 
zou treden op den dag waarop de wet werd afgekondigd, geheel ver
vallen, maar onveranderde handhaving daarvan zou zelfs tot het onge
rijmde gevolg leiden, dat de rechter, van den dag der afkondiging af, 
tot heclttenis zou moeten veroordeelen, eene straf, die eerst bij de in
voering van het Strafwetboek bestaat en eerst dan uitvoerbaar is. 

De Regeering is van oordeel dat door deze korte toelichting het doel 



298 TIJDSTIP VAN HET INWERKINGTREDEN DER WET. Art. 50. 

van dit ontwerp voldoende is toegelicht. Alleen meent zij hierbij te 
moeten mededeelen, dat met de afkondiging der invoeringswet wordt 
gewacht, totdat de Vertegen woordiging omtrent dit ontwerp eene be
slissing zal hebben genomen. Mochten de beide Kamers der Staten
Generaal zich met deze voordracht vereenigen , dan bestaat het voor
nemen beide wetten gelijktijdig af te kondigen. 

Op geheel gelijke wijze is de wet van 20 Juni 1862 (Staatsblad nO. 62) 
eerst den 16 Mei 1863 afgekondigd, nadat inmiddels bij de wet van 
1 Mei 1863 (Staatsblad nO. 47) wijziging was gebracht in art. 3 der 
eerstbedoelde wet, terwijl voorts ook bij de wet van 20 Juli 1884 
(Staatsblad nO. 158) wijziging is gebracht in de wet van denzelfden 
datum (Staatsblad nO. 155). 

[Zonder schriftelijke gedachtenwisseling en zonder beraadslaging werd deze wel mel alge
meene stemmen aan~enomen in de Tweede Kamer op 14 en in de Eerste Kamer op 16 
April 1886.] 
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WET VAN 20 tJANUARI 1896 (Staatsblad No. 9), 
/tol6dende bepalinfJen omtrel1t het in lOerlcinr; treden van de wet op 

het faillis8ement en de 8ur8éance van betalinfJ, de wijzifJinr; van 

be8taande wetten in verband dam'mede en den overfJanr; van de 

oude wetgevinfJ tot de nieuwe. 

GESCHIEDENIS DER WET. 

1. Bij koninklijke boodschap van 31 October 1893 werd het 0 n t
we r p van bovengenoemde wet aan de Tweede Kamer der Staten
Generaal ingediend, met eene Memorie van Toelichting, onderteekend 
door den Minister van Justitie mr. H. J. Smidt. 

2. Van het onderzoek in de Afdeelingen werd door de Commissie 
van voorbereiding (best,aande uit de heeren Travaglino, Hartogh, 
Bevers, Huber en Hintzen) voorloopig een Verslag opgemaakt, dat 
wel aan de Regeering medegedeeld maar niet vastgesteld is, daar 
het ontwerp door de Kamerontbinding van Maart 1894 verviel. 

3. Nagenoeg hetzelfde 0 n t wel' p werd, met eene Memorie van Too
lichting (waarbij in hoofdzaak naar de eerste Memorie verwezen 
werd), onderteekend door den Minister van Justitie mr. W. van der 
Kaay, bij koninklijke boodschap van 20 Juni 1894 op nieuw aan de 
Tweede Kamer ingezonden. 

4. Over dit ontwerp werd door de Commissie van voorbereiding 
(nu bestaande uit de heeren Travaglino, Hartogh, Hintzen , Lucasse 
en Drucker) onder dagteekening van 27 Juni 1895 een Verslag 
uitgebracht, hetwelk tevens (met kortere regels gedrukt) het A n t. 

I, 
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wo 0 r d der Regeering op de gemaakte opmerkingen bevatte. Hierbti 
werd overgelegd het Advies van den Raad van State dd. 5 September 

1893 en het, naar aanleiding daarvan, aan de Koningin-Wed u we, 
Regentes, door den Minister Smidt uitgebrachte rapport dd. 26 

October 1893. 

5. Naar aanleiding van het verslag werd door de Regeering op 

2 Juli 1895 ingezonden eene Nota van Wtizigingen met een dien

overeenkomstig Ge w ij zi g d we ts 0 nt wel' p, dat op 16 October 

1895 in de Tweede Kamer in beraadslaging kwam en zonder hoofdelijke 
stemming werd aangenomen. 

6. Door de Commissie van Rapporteurs uit de Eerste Kamer der 

Staten-Generaal (bestaande uit de heeren Melvil van Lijnden, Rahusen, 
Sassen, Engelberts en van Boneval Faure) is op 8 November 1895 

een Voo rl 00 pi g Ve r sla g over het wetsontwerp vastgesteld en 

0ll 25 d.a.v. het Eindverslag, waarin het Antwoord der 

Regeering WilS opgenomen. 

7. In de Eerste Kamer werd het ontwerp op 18 Januari 1896 in 

behandeling gebracht en zonder hoofdel\ike stemming aangenomen. 

8. Na gevolgde koninklijke bekrachtiging op 20 Januari, werd 
de wet opgenomen in Staatsblad nO. 9 van 1896 1, luidende, voor 

zooveel daarbij wijziging in het Wetboek van Strafrecht werd gebracht, 

,tls volgt: 

(Staatsblad nO. 9). Wet van den 20sten Januari 1896, houdende 

bepalingen omtrent het in werking treden van de wet op het 
faillissement en de surséance van betaling, de wijziging van 
bestaande wetten in verband daarmede en den overgang van 
de oude wetgeving tot de nieuwe. 

IN NAAM VAN HARE MAJESTEIT WILHELM[~ A, BIJ DE GRATIE GODS, Ko

NINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Wij EMMA, Koningin- Weduwe, Regentes van het Koninkrijk: 

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

1 Deze wet is volgeus haar art. 15 in werking getreden. tegelijk met de }'aiJJissemen(s 
wet (wetten vnn 30 September 1893, Stb. nO. 140 en 6 September ]895, Sfb. n~. 15;;\ 
0l' 1 September 1896. 
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Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat volgens artikel 240 
van de wet van 30 September 1893 (Staatsblad nO. 140) op het 
faillissement en de surséance van betaling, gewijzigd bij de wet van 
6 September 1895 (Staatsblad no. 155), bet tijdstip van bet in wer
king treden dier wet bij de wet moet worden bepaald, terwijl bet 
tevens noodzakelijk is overeenstemming te brengen tusschen de 
bestaande wetten en de nieuwe wet, en den overgang van de oude 
tot de niellwe wetgeving betreffende het faillissement en de surséance 
van betaling te regelen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen 
overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, ge
lijk Wij goed vinden en verstaan bij deze: 

Artikel I. 

De wet van 30 September 1893 (Staatsblad nO. 140) op bet faillisse
ment en de surséance van betaling, gewijzigd bij de wet van 6 September 
1895 (Staatsblad nO. 155), treedt in werking op den lsten Septem
ber 1896. 

Artikel 2. 

Op het in artikel 1 vermelde tijdstip zijn afgeschaft: de artikelen 
1515, 1820 en 1880, 2°. van het Burgerlijk Wetboek; de artikelen 
198, 205 en 285 benevens het derde boek van het Wetboek van 
Koophandel; het tweede lid van artikel 705, en de artikelen 707 , 
709 tot en met 720 benevens de zevende titel van het derde boek 
van bet Wetboek van Burgerlijke Recbtsvordering; êtnikel 441 van 
het Wetboek van Strafrecht en artikel 17 van de wet van 17 November 
1876 (Staatsblad nO. 227) tot regeling der coöperatieve vereenigingen. 

Artikelen 3, 4 en 5. 

(Deze artikelen betreffen wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek, van 
het Wetboek van Koophandel en van bet Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering. ) 

Artikel 6. 

Het Wetboek van Strafrecht ondergaat de volgende wijzigingen: 

In artikel 194 worden de woorden: "of als bestuurder of commissaris 
eener in staat van faillissement verklaarde naamlooze vennootschap 
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of coöperatieve vereeniging", vervangen door: "of als echtgenoot van 
een gefailleerde, met wien hij in gemeenschap van goederen is ge
huwd, of als bestuurder of commissaris eener in staat van faillisse
ment verklaarde vennootschap, maatschappij, vereeniging of stichting." 

In gemeld artikel vervallen de woorden: "of ze overeenkomstig 
de wet te beëedigen,". 

In artikel 344" 1°. en 20. vervallen de woorden" van een koopman". 

In gemeld artikel worden de woorden: "eenig goed aan den boedel 
onttrekt, in het laatste geval indien het faillissement of de boedel
afstand is gevolgd;" vervangen door: "indien het faillissement of de 
boedelafstand is gevolgd, eenig goed aan den boedel onttrekt, of 
betaling aanneemt hetzij van eene niet opeischbare schuld hetzij 
van eene opeischbare schuld, in het laatste geval wetende dat het 
faillissement van den schuldenaar reeds was aangevraagd of ten ge
volge van overleg met den schuldenaar"; 

In artikel 345 wordt het slot van het tweede lid gelezen: "ge
_ failleerde vennootschap, maatschappij, vereeniging of stichting, die 
zoodanige overeenkomst sluit." 

In artikel 346 wordt achter: "koopman te zijn" ingelascht: "in 
staat van faillissement is verklaard, of". 

In gemeld artikel wordt achter: "vervreemd, hetzij" ingelascht: 
"ter gelegenheid van zijn kenliik onvermogen, boedelafstand of fail
lissement, of op een tijdstip waarop hij wist dat het een of het 
ander niet kon worden voorkomen." 

In artikel 442 wordt de aanvang van 2°. gelezen: 

,,2°. de bestu urder of commissaris eener vennootschap, maatschappij , 
vereeniging of stichting welke" enz. 

Artikelen 7-13. 

(Deze artikelen bevatten overgangsbepalingen van burgerrechtelijken 
aard.) 

Artikel 14. 

De wet van 30 September 1893 (Staatsblad nO. 140) op het faillis
sement en de surséance van betaling, gewijzigd bij de wet van 6 
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September 1895 (Staatsblad nO. 155), kan worden aangehaald onder 
den titel van "Faillissementswet", en deze wet onder den titel van 
"Wet ter invoering van de Faillissementswet". 

Artikel 15. 

Deze wet treedt in werking op den lsten September 1896. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst I 
en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten I Colleges en 
Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de 
hand zullen houden. 

Gegeven te 's·Gravenhage, den 20sten Januari 1896. 

(qet.) EMMA. 

De Minister van Justitie, 

(get.) VAN DER KAAY. 

Zie hiervoor bI. 299 
Memorie van Toelichting 1893 = de toelichtende 
O. 1893 = het eerst ingediend ontwerp. I 

onder 1. 
memorie van dat ontwerp. 

O. 1894 - het ontwerp I in 1894 weder( 
ingediend. 

Zie 
Memorie van Toelichting 1894 = de toelichtende 

memorie van dit ontwerp. 

aId. onder 3. 

G. O. = het Gewijzigd wetsontwerp. Zie hiervoor bI. 300 oeder 5. 
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TOELICHTING, 

waarom t?l het Wetboelc van Strafrecht niet meerdere en nog andere 

wijzigintJen zijn aangebr-acld. 

Memorie van Toelichting 1893. 

Bij het ontwerpen.... is uitgegaan van het beginsel dat in de be
staande wetboeken en wetten geene andere wijzigingen behooren te 
worden gebracht, dan met de in voering van de wet op het failissement 
en de surséance van betaling in onmiddellijk verband staan. Vele bepa
lingen zijn tot bereiking van dat doel niet noodig. Onveranderd kunnen 
in de eerste plaats blijven verschillende artikelen in de bestaande wet
geving voorkomende, we~ke alleen over faillissement spreken, doch 
blijkens hun inhoud ook alleen ten aanzien van kooplieden of daden 
van koophandel toepassing kunnen vinden of wel ook nu reeds bij ana
logie toegepast worden in geval van kenlijk onvermogen. . ... 

Verder wordt er eene reeks van artikelen gevonden, waarin naast 
faillissement uitdrukkelijk sprake is van k ennelijk onvermogen . ..... Ook 
deze artikelen behoeven geen wijziging. Door de invoering van de wet 
op het faillissement en de surséance van betaling verliezen de woorden 
die op den staat van kenlijk onvermogen betrekking hebben van zelf 
hunne beteekenis. Uitdrukkelijke afschaffing dezer woorden is dus over
bodig en bovendien wellicht minder gewenscht in zoo verre zij nog in 
sommige gevallen toepassing kunnen vinden in betrekking tot verklaringen 
in staat van kenlijk onvermogen, gevorderd of uitgesproken vóór het 
in werking treden der nieuwe wet. 

Ook bij de voorgestelde wuzlgmgen van het Wetboek van Strafrecht 
is van het hierboven aangegeven beginsel uitgegaan, dat van de nood
zakelijkheid om in eene wet of een wetboek verandering te maken, 
naar aanleiding van de wijziging die de wetgeving op ander gebied 
ondergaat, niet incidenteel gebruik behoort te worden gemaakt om ook 
daaraan vreemde veranderingen of ingrijpende partieele verbeteringen 
aan te brengen . Dienovereenkomstig is, na aandachtige overweging, de 
vraag of in dit wetsontwerp eene wijziging van de artikelen 341. 343 
en 346 behoort te worden voorgesteld, in verband met de in de fail
lissementswet voorkomende bepalingen omtrent de nietigheid van vóór 
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de faillietverklaring door den schuldenaar verrichte handelingen, ont
kennend beantwoord. Wel wijken de bepalingen van de faillissementswet 
op dit punt af van hetgeen daaromtrent thans naar het Wetboek van 
Koophandel geldt, maar ook thans bestaat geene geheele overeenstemming, 
en behoeft deze ook niet te bestaan, tusschen de voorschriften omtrent 
de actio Pauliana en bepalingen' van het Strafwetboek, omdat de bur
gerlijke wet en het strafrecht door geheel verschillende motieven be
heerscht worden. Ook om artikel 47 der faillissementswet is wijziging 
dier bepalingen niet noodig. Wel zal de gefailleerde schuldenaar straf
rechtelijk vervolgbaar zijn in gevallen waarin van de toepassing van 
gemeld artikel 47 geen sprake kan zijn, maar deze bepaling treft dan 
ook den schuldeischer, en vordert derhal ve voor hare toepasselijkheid 
dat de schuldeischer gehandeld hebbe in strijd met de goede trouw door 
hem jegens zijne mede-schuldeischers in acht te nemen, terwijl de 
artikelen 341 vlg. alleen den schuldenaar treffen, en dus onafhankelijk 
zijn van de goede of de kwade trouw van den schuldeischer en ook 
behooren te zijn. 

Memorie van Toelichting 1894. 

Dit ontwerp, dat in de vorige zitting onafgedaan bleef, wordt nu 
op nieuw aangeboden. Slechts enkele wijzigingen zijn daarin aangebracht. 
In hoofdzaak zijn dit redactie-wijzigingen ..... . 

Voor het overige veroorlooft de ondergeteekende zich voor de uiteAn
zetting van de gronden waarop dit wetsontwerp rust, zich te gedragen 
naar de toelichtende memorie die het bij de eerste aanbieding vergezelde. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 1 

Enkele leden verklaarden tegen dit wetsontwerp hunne stem te zullen 
uitbrengen, nu de wet op het faillissement en de surséance van betaling 
de niet-kooplieden met de kooplieden gelijkstelt, tegen welke gelijk
stelling zij zulke overwegende bezwaren koesterden, dat zij niet wenschten 
tot de invoering der wet mede te werken. 

Hoewel in die bezwaren deelende , waren enkele andere leden van 
oordeel dat thans niet meer tegen de genomen beslissing behoorde te 
worden gereageerd. 

Eene derde, zeer talrijke groep van leden sprak, naar aanleiding 
van deze betuigingen, de overtuiging uit, dat de gelijkstelling van niet-koop
lieden met kooplieden in de faillissementswet volkomen juist is te achten. 

Het was der Regeering aangenaam te vernemen, dat bij eene 
zeer talrijke groep van leden de overtuiging bestaat, dat de gelijk
stelling van niet-kooplieden met kooplieden in de faillissementswet 
volkomen juist is te achten, en dat van de leden die dit gevoelen 
niet deelen, enkele andere van oordeel zijn dat thans die gelijk
stelling moet worden aangenomen als eene besliste zaak, waarop 
niet behoort te worden teruggekomen. Nog aangenamer zal het 

I [Het Antwoord del' Regeeriug is telkens met kortere regels gedrukt.] 
V 20 

I' 
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haar zijn, wanneer ook de bezwaren, die enkele leden nog tegen 
die gelijkstelling blijven koesteren, voor heli niet zóó overwegend 
zullen blijken te zijn, dat zij daarom hunne stem zouden uit
brengen tegen dit wetsontwerp, dat geen ander doel heeft dan de 
inwerkingtreding van Aene reeds behoorlijk afgekondigde wet mogelijk 
te maken. . 

Men verklaarde in te stemmen met het beginsel, waarvan de Regee
ring is uitgegaan, om in de bestaande wetboeken en wetten geen an
dere wijzigingen te brengen, dan met de invoering van de wet op het 
faillissement en de surséance van betaling in onmiddellijk verband staan. 
Voorts konden zeer velen, schoon niet allen, zich vereenigen met het
geen [in den aanvang] der Memorie van Toelichting, behoorende bij de 
eerste indiening van het wetsontwerp, voorkomt omtrent de mogelijk
heid om de aldaar genoemde artikelen ongewijzigd te laten; in het 
bijzonder ook met het stelsel door de Regeering gevolgd ten aanzien 
van de artikelen, waarin naast faillissement uitdrukkelijk sprake is van 
kennelijk onv81'mogen. Al moge hiervan in de toekomst eene inelegantia 
juris het gevolg zijn, zoo wilde men over dit bezwaar heenstappen, daar 
anders de wijziging van een zeer groot aantal artikelen en het scheppen 
van ingewikkelde overgangsbepalingen on vermijdelijk zouden zijn. 

Ook de overweging van de vraag, of ten aanzien van rechts
instituten en wetsartikelen, niet in dit wetsontwerp aangeroerd, door 
de invoering der nieuwe wet wijzigingen noodzakelijk zijn, leidde in 
het algemeen tot een negatief resultaat. 

Van de instemming met het beginsel dat in de bestaande wet
boeken en wetten geen andere wijzigingen worden gebracht dan 
met de invoering van de wet op het faillissement en de surséance 
van betaling in onmiddellijk verband staan, werd met genoegen 
kennis genomen. 

Artt. 340-346 Wetboek van Strafrecht. Waarom, aldus werd ge
vraagd, wordt het verschil gehandhaafd, dat in deze artikelen wordt 
gemaakt tusschen kooplieden en niet-kooplieden? Nu de faillissements
wet de beide categorieën op ééne lijn stelt, zagen vele leden daarvoor 
geen grond. Art. 340 is uitsluitend op gefailleerde kooplieden toepas
selijk, terwijl het moeilijk is te verdedigen, dat deze. indien zij bijv. 
buitensporige verteringen gemaakt hebben, in het algemeen straf baar
der zouden zijn dan een particulier, die vóór zijn faillissement hetzelfde 
deed. Bovendien, mocht de rechter in een concreet geval den delinquent 
schuldiger oordeelen, omdat deze koopman was, dan zou hij binnen 
de grenzen van het maximum een zwaardere straf kunnen opleggen. 
Ook zullen volgens het ontwerp tusschen de artikelen 341 en 346. 
verschilpunten blijven bestaan, ofschoon alle grond daarvoor is ver
dwenen. Te !Deer bevreemdend kwam het dezen leden voor, dat bij de 
invoering der nieuwe faillissementswet dit verschil in het strafrecht 
wordt bestendigd, aangezien een der hoofdargumenten voor het niet 
onderscheiden in de nieuwe wet tusschen kooplieden en niet-kooplieden 
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gelegen was in de moeilijkbeid , om in de hedendaagsche maatschappij 
de grens, die het Wetboek van Koophandel tusschen de beide cate
gorieën trekt, aan te wijzen, en in de bezwaren, die zich naar aan
leiding daarvan in de practijk' hadden voorgedaan. De strafrp.chter zal 
bij behoud van de artt. 340, 341 en 346 telkens moeten onderzueken, 
of de gefailleerde al dan niet in den zin der wet koopman was. De 
strafrecbter, meende men, moet niet voor deze moeilijkheid worden 
geplaatst. 1 

Dit gevoelen ontmoette tegenspraak van de zijde van andere leden, 
die betoogden, dat de gelijkstelling van kooplieden en niet-kooplieden 
ten opzicbte van het faillissement geen invloed behoefde te oefenen op 
de evengenoemde artikelen van het Strafwetboek, aangeûen deze met 
de regeling van het faillissement geen verband houden. De gronden, 
die er indertijd toe leidden, om het strafrecht in dit opzicbt verschil
lend te maken voor handeldrijvenden en particulieren, zijn door de 
ni eu we wet niet aangetast. Waarom zal, om bij bet aangehaalde voor
beeld te blijven, een particulier, die huitensporige verteringen maakte, 
strafbaar moeten worden, omdat de rechterlijke inbeslagneming en 
liquidatie van zijn boedel niet meer onder den naam van kenlijk on
vermogen, maal' onder dien van faillissement, en volgens eenigszins 
gewijzigde bepalingen, zal geschieden? Dat de faillieten wet geen onder
scheid maakt tusschen kooplieden en niet-kooplieden, kan dus niet de 
grond zijn voor de hier aan bevolen verandering in bet strafrecht, en 
derbalve zou deze - gesteld zij ware op zich zelve wenschelijk -
vallen buiten bet kader van het wetsontwerp. Doch ook die wenscbe
lijkheid zelve werd door sommige leden in twijfel getrokken . De handel 
beeft meer beboefte aan krediet dan bet verkeer buiten den handel, 
en er pleit dus veel voor, tegen misbruik van krediet scherpere straf
bepalingen te maken ten aaDlien van kooplieden, dan van niet-koop
lieden. Eene verandering in het strafrecht te brengen, omdat enkele 
niet-kooplieden met kooplieden zijn gelijk te stellen, acbtten deze leden 
niet raadzaam. Men vergete ook niet, dat bet onderscheid in quaestie 
overigens in onze wet.geving blijft gehandhaafd, bijv. in art. 6 van 
het Wethoek van Koophandel en in art. 586 van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering. 

De gevoerde tegenspraak van de zijde van andere leden wordt 
alleszins juist geacht. Daaraan moge Let volgende worden toege
voegd. De bewering dat het moeilHk ware te vordedigen, dat ge
failleerde kooplieden, indien zij bijv. buitensporige verteringen 
gemaakt hebben, in het algemeen strafbaarder zouden zijn dan 
een particulier, die vóór zijn faillissement hetzelfde deed, behoort 
thans en te deu1' plaatse buiten beschouwing te blijven. Immers 
naar bet bestaande recht is in het gestelde geval de koopman wel, 
de particulier in het geheel niet strafbaar. En welke de reden voor 
die onderscheiding, bij de in voering van het Wetboek van Straf
recht te recht of te onrecht gemaakt, moge zijn, zeel' zeker heeft 

I Men vergelijke o. r •. het gesprokene in de Zitting van 18 April 1893 (bladz. 995 
en 998). 
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zij niets te maken met het door de wet op het faillissement op 
te heffen verschil in den naam waaronder en de wijze waarop de 
gt'l'echtelijke inbeslagneming en liquidatie van den boedel van een 
koopman en van dien van een particulier voortaan zullen plaats 
hebben. De hier aanbevolen verandering, ook al ware zij wen
schelijk , zoude derhalve vallen buiten het kader van het wetsont
werp, daarin dus misplaatst zijn. 

Minder juist is de bewering, dat een der hoofdargumenten voor 
het niet onderscheiden in de nieuwe wet tusschen kooplieden en 
niet-kooplieden zou gelegen zijn in de moeilijkheid, om in de heden
daagsche maatscbappij de grens, die het Wetboek van Koophandel 
tusschen de beide categorielin trekt, aan te wij l.en. 

Immers, wel werd die moeilijkheid in het algemeen niet ont
kend, maar blijkens de geschiedenis der wet 1 is het boofdargument : 
:t dat er geen voldoende grond bestaat waarom de wet bij het onver
mogen van kooplieden andere voorzieningen zoude voorschrijven dan 
bij dat van niet-kooplieden". 

De moeilijkheid voor den strafrechter om, bij beboud van de 
artt. 340, 341 en 346, telkens te moeten onderzoeken, of de 
gefailleerde al dan niet in den zin der wet koopman is, wordt 
dan ook door de nieuwe wetgeving op bet faillissement niet ge
schapen. Opheffing daarvan, ware zij wenschelijk , zou dus de grenzen 
dezer wetsvoordracht overschrijden. 

Niet alleen in de hierboven genoemde artikelen, maar ook in 
de artt. 168 en 1919 van het Burgerlijk Wetboek en 10 van 
het Wetboek van Koophandel e. a. blijft overigens het onderscheid 
in quaestie gehandhaafd. 

In het bijzonder werd hierbij nog van gedachten gewisseld oVtlr de 
mogelijkheid, om art. 340, 3°., toepasselijk te verklaren ook op niet
kooplieden. Terwijl men eenerzijds van oordeel was, dat men niet kan 
straffen den geen , die de boeken, welke b~j gehouden heeft, niet in 
ongeschonden staat te voorschijn brengt, wanneer die persoon in de 
wijze van boekhouding geheel vrij en zelfs tot het houden van eenig 
boek niet verplicht was, werd dit gevoelen anderzijds met nadruk be
streden. Art. 340, 3°., legt slechts de verplichting op, om, indien 
boeken gehouden zijn, deze in ongeschonden staat te voorschijn te brengen, 
en nu zagen deze leden niet in, waarom men den particulier, die in 
staat van faillissement is verklaard, zou veroorloven de boeken, die hij 
gehouden heeft, achter te houden of te schenden. Strafbaar zal hij zijn, 
wanneer hij weigert of nalatig blijft de noodige inlichtingen te geven 
(art. 194 Wetbûek vau Strafrecht), waarom moet hem dan de vrijheid 
gelaten worden, om straffeloos de overlegging van zijne boeken - wel
licht de beste, meest afdoende inlichtingen - te weigeren? Wel i waar 
zal de particulier somtijds in de gelegenheid zijn zicb, ook al werd art. 
340, 3°., op hem toepasselijk, voor straf te vrijwaren door te ver
klaren, dat hij geen boeken gehouden heeft; maar, al zou het hewijs 

1 Memorie van Toelichting van het ontwerp van wet op het faillissement en de snr
séance van betaling, blz. 3. 
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niet altijd te leveren zijn, de strafbaarheid van het achterhouden of 
schenden der boeken blijft daarom dezelfde. 

In de gedachtenwisseling over de mogelijkheid en de wensche
lijkheid om art. 340, 3n., toepasselijk te verklaren op niet-koop
liflden, behoeft te dezer plaatse niet getreden te worden, omdat, 
wat daarvan zij, de daartoe vereischte wetsaanvulling niet in het 
minste verband zou staan met de wijzigingen, die door de nieuwe 
wet op het faillissement worden gebracht in de wijze van inbeslag
neming en liquidatie van den boedel van den insolventen niet
knopman , en derhalve in deze wetsvoordracht ten een en male mis
plaatst zou zijn. 

Verscheidene leden betoogden, dat art. 341, 3n., Wetboek van Straf
recht niet ongewijzigd gehandhaafd kan blijven, naast de artt. 42 en 
47 der nieuwe wet. 1 Immers volgens laatstgenoemde bepaling klln een 
beroep op de nietigheid van de voldoening door den schuldenaar aan 
eene opeischbare schuld alleen worden gedaan, wanneer wordt aangetoond, 
hetzij dat hij die de betaling ontving, wist dat het fail1issement van 
dell schuldenaar reeds aangevraagd was, hetzij dat de betaling het ge
volg was van overleg tusschen den schuldenaar en den schuldeischnr, 
ten doel hebbende laatstgenoemde door die betaling boven andere schuld
eischers te begunstigAn. In het algemeen dus is de voldoening aan eene 
opeischbare schuld onaantastbaar, ook al geschiedt deze op een oogen
blik , waal'op zoo wel de debiteur als de crediteur wisten, dat de debiteur 
niet meer in staat was zijne schuldeischers allen ten volle te betalen. 
In strijd daarmede is evenwel het strafrecht. Artt. 341, 30 ., en 346 
bedreigen in een zoodanig geval, ook volgens de jurisprudentie van den 
Hoogen Raad, straf tegen den gefailleerde - respectievelijk den in 
staat van kenlijk onvermogen verklaarde - ter zake van ongeoorloofde 
bevoordeeling van een der crediteuren. Moet men bovendien de inter
pretatie van den Hoogen Raad bij arrest van 26 October 1891 (Week
blad I'an het Recht nO. 6099) aan art. 344 Wetboek van Strafrecht ge
geven, aanvaarden, zoo is in het onderstelde geval ook de crediteur, 
die de betaling van de opeischbare schuld aannam. strafbaar ter zake 
van het in het vooruitzicht van een faillissement onttrekken van eenig 
goed aan den boedel. Een dergelijken strijd tusschen civiel- en strafrecht 
wenschten deze leden niet. Er moet geen straf bedreigd worden tegen 
handelingen, waarvan de rechtsgAldigheid onbetwistbaar vaststaat. Art. 
341, 3°. gaat van een anderen gedachtengang uit dan de bedoelde arti
kelen der nieuwe wet. Het strafrecht kan niet strenger zijn dan het 
burgerlijke recht. Nietigheid eener handeling zonder strafbepaling komt 
voor, maar bestraffing eener volkomen rechtsgeldige handeling scheen 
onjuridisch. 

Deze beschouwing lokte tegenspraak uit van de zijde van andere leden, 
die zich aansloten bij hetgeen omtrent deze quaestie in de eerste Memorie 
van Toelichting is Ilangeteekend. In het bijzonder woog bij hen het 

1 Men vergelijke de literatuur in het 1fTte!tlJlad van "et Recht van 18 December 1898 
D°. 6422. 
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argument, dat fene strafbepaling voor den debiteur, die ~ijne overige 
crediteuren benadeelde door aan één crediteur diens opeischbare vordering 
te voldoen op een oogenblik, waarop het faillissement onafwendbaar 
was, gehandhaafd kan blijven, naast de geldigverklaring van de vol
doening aan die schnld, en wel dit laatste in het belang van den crediteur, 
wiens kwade trouw nillt is bowezen. Het doen der betaling blijft on
rechtmatig, maar het aannemen daarvan kan rechtmatig zijn, en dan 
redt dit laatste vermogensrechtelijk de geheele handeling, onverminderd 
de strafrechtelijke aansprakelijkheid van den debiteur. Iets analoogs vindt 
men in den opzettelijk in strijd met de waarheid afgelegden beslissenden 
eed in een civiel proces. Ook deze eed, waartegen straf is bedreigd, 
IS civielrechtelijk geldig. 

De tegenspraak van de zijde van :0 andere leden" gevoerd tegen 
de bewering dat art. 341, 3n., Wetb. van Strafr. niet ongewijzigd 
behonden zou kunnen blijven naast de artt. 42 en 47 der nieuwe 
wet op het faillissement, wordt juist geacht. Het kan inderdaad 
niet worden ingezien waarom iemand niet strafrechtelijk vervolgd 
zou kunnen worden, ofschoon de daad ten aanzien van een ander, 
die te goeder trouw beeft gehandeld, hare burgerrechtelijke ge
volgen behoudt. 

In het bedoelde geval betaalt de schuldenaar eene opeischbare 
schuld op een tijdstip waarop hij wist dat zijn faillissement niet 
kon worden voorkomen en hij doet dit ter becll'iegelijlce verkol·ting 
van de rechten zijner (overige) schuldeischers. 

Zoodanige bandeling kan en moet strafbaar zijn. Maar de persoon 
die de betaling dezer opeischbare schuld aannam, wist niet dat het 
faillissement van zijn schuldenaar reeds was aangevraagd en even
min bestond er tusschen bem en zijn schuldenaar eenig overleg 
om hem boven andere scbuldeischers te begnnstigen. Hij bedreef 
dus geenerlei strafwaardige daad en handelde te goeder trouw. 
Daarom is hij volgens de nieuwe wet ook niet verplicht het in 
betaling ontvangene terug te geven. 

Om die reden zagen deze leden geen aanleiding om art. 341, 3°., 
en art. 346 nader in overeenstemming te brengen met art. 47 der nieuwe 
wet. Ten aanzien van art. 344, 1°., maakten zij intusschen eene reserve. 
Mocht inderdaad, gelijk door de eerste groep van leden werd beweerd, 
art. 344, 1°. , toepasselijk zijn op den schuldeischel' die de betaling van 
eene opeischbare schuld aanneemt, wanneer hij weet dat zijn debiteur 
niet meer in staat is de overige crediteuren ten volle te voldoen, dan 
zouden er termen zijn om dit artikel te wijzigen, daar dan werkelijk 
zou bestaan de beweerde strijd tusschen strafrecht en civiel recht. Immers 
dan zouden strafbaar kunnen zijn beide de personen, tusschen wie eene 
vermogensrecbtelijk volkomen onaantastbare handeling plaats greep. Deze 
leden bleven evenwel de juistheid dezer interpretatie van art. 344, 1°., 
in twijfel trekken. Het oogmerk om te handelen ter bedriegelijke ver
korting van de rechten der crediteuren, behoeft geenszins aangenomen 
te worden bij den crediteur, die de betaling van eene opeischbare vor
dering aanneemt, op een oogenblik waarop hij kennis draagt van de 
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benarde omstandigheden van zijn debiteur. In het aangehaalde arrest van 
den Boogen Raad was dat oogmerk als feitelijk bewezen aangenomen. 

Ter voorkoming van den strijd tusschen strafrecht en civielrecht, 
die zou kunnen voortvloeien uit de bedoelde interpretatie van art. 
344, wordt voorgesteld in nO. 1 van dit artikel de woorden: »eenig 
goed aan den boedel onttrekt, in het laatste geval indien het fail
lissement of de boedelafstand is gevolgd j" te vervangen door: "indien 
het faillissement of de boedelafstand is gevolgd, eenig goed aan 
den boedel onttrekt, of betaling aanneemt hetzij van eene niet 
opei eb bare schuld hetzij van eene opeischbare schuld, in het laatste 
geval wetende dat het faillissement van den schuldenaar reeds was 
aangevraagd of tengevolge van overleg met den schuldenaar j". 

Al,tt. 340 en 341 Wetboek van Stl·afrecht. 1 In het stelsel der Regeering 
scheen schrapping der woorden "of tot gerechtelgken boedelafstand is toe
gelaten" misplaatst. Dezelfde gronden, die [in den aan vang] der eerste 
Memorie van Toel ichting [zie hiervoor bI. 304] voor het behoud van de woor
den ~ kennelijk onvermogen" worden aangevoerd, gelden evenzeer voor de 
handhaving van de woorden, waarvan de schrapping hier wordt voorgesteld. 

De bedoelde woorden zijn gehandhaafd. 

Al·tt. 342 en 343 Wetboek van Stl·aj1'echt. Gevraagd werd, of de aan
hef van dBze artikelen niet gewijzigd moet worden in den geest van de 
nieu we lezing van art. 442, 2°. volgens het ontwerp. Waarom moeten 
deze strafbepalingen niet uitgebreid worden tot de bestuurders of com
missarisben van alle in art. 2 del' nieuwe faillissementswet genoemde 
lichamen? 

De bedoelde uitbreiding zou de grenzen die aan deze wet behooren 
gesteld te worden, overschrijden en zou ook geen verband houden 
met de nieuwe lezing van art. 442, 2°. volgens het ontwerp. 

Naar geldend recht kunnen de in art. 2 der nieuwe faillisse
mentswet genoemde lichamen, die niet behooren tot de lichamen 
bedoeld in de artt. 342 en 343 van het Wetboek van Strafrecht, 
evenzeer als de individueele niet-koopman, in staat van kenlijk 
onvermogen worden verklaard en tot gerechtelijken boedelafstand 
worden toegelaten. Toch heeft de wet.gever bij de vaststelling van 
het Wetboek van Strafrecht het niet wenschelijk geoordeeld ten 
opzichte van bedoelde lichamen eene strafbepaling op te nemen 
als ten opzichte van den individueelen niet-koopman in art. 346 
van dat wetboek voorkomt, eene bepaling die overeenstemt met 
art. 343, 1°._3°. en art. 341, 1°._3°., en ten opzichte van den 
individueelen niet-koopman zelfs geen bepaling opgenomen die 
correspondeert met de artt. 342 en 340. En nu ware het in strijd 
met het kader dezer invoeringswet , strafbepalingen in het laven 
te roepen, die, indien zij al noodig mochten zijn, dit niet zijn 

L [Tu het O. was vooJ'p;csteld, in de artikelen 340 en 34\ van het Wetboek van Straf
recht de woorden: »of tot gerechtelijken boedelafsland is toegelalen ," te doeu vervallen.] 
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tengevolge van de invoering der nieuwe wetgeving op het faillis
sement. 

Vergelijking met art. 442, 2°. gaat ten deze niet op. 
Naar geldend recht kan, niettegenstaande art. 442, 1°. het 

niet uitdrukkelijk zegt, die bepaling alleen van toepassing zijn op 
den individueelen koopman, om de eenvoudige reden dat naar dat 
recht alleen hij, niet de niet-koopman, de rechtsweldaad eener 
surséance van betaling kan erlangen. Zal naar de bedoeling des 
strafwetgevers die beperking moeten blijven bestaan, ook dan 
wanneer ingevolge de nieuwe faillissementswet ook de niet-koopman 
surséance van betaling zal kunnen erlungen? Uit de ~eschiedenis 
der bepaling valt het niet af te leiden. De Memorie Van Toelich
ting tot art. 442 [zie deel III bI. 268] rechtvaardigt zelfs eene ontken
nende beantwoording. Daarom ook behoeft art. 442, 1°. geen wijziging. 
Maar dan ook behoort art. 442, 2°., na de invoering der nieuwe 
faillissementswet, van toepassing te zgn niet alleen op de daar bedoelde 
lichamen, maar op alle, ook niet commercieele, lichamen, die inge
volge die wet surséance van betaling kunnen erlangen, omdat voor 
onderscheiding in dit opzicht tusschen den natuurlijken persoon en 
den rechtspersoon geen grond bestaat. De daartoe strekkende wijziging 
van art. 442, 2°. staat derhalve in onmiddellijk verband met de 
nieuwe wet; van de bedoelde uitbreiding van de artt. 342 en 343 
zou dit niet gezegd kunnen worden. 

Beraadslagingen in de Tweede Kamer. 
(16 October 1895.) 

De heer DE SA VORNIN LOHMAN: Ik heb behoord tot degenen die steeds be
treurd hebben, niet dat de kooplieden met de bUI'gers, maar wel dat de burgers 
met de kooplieden worden gelijk gesteld. Maar mij dunkt, dat dit thans eene res 

judicata is, waaraan niets meer te doen valt; daarom meen ik, ondanks de steeds 
door mij gevoerde oppositie. VÓÓI' dit wetsontwel'p te kunnen stemmen. 

Het is waar, dat dit wetsontwel'p strekt tot invoel'ing van een wet, waarmede 
ik mij niet kan vereenigen. Wanneer het dus bijv. betrof het voteel'en van eene 
som gelds ter uitvoel'ing van de wet, dan zou ik mij verplicht achten ook thans 
nog mij tegen de invoering te verzetten. Het komt mij echtel' voor dat dit ont
werp niet anders is dan eene regulal'isatiewet. Wal'e bij aanneming der eel'ste wet 
terstond de dag van invoering bepaald, bijv. op 1 Januari 1897, en wal'e deze 
wet ons dan inmiddels vool'gelegd ten einde den bestaanden toe:;tand in overeen
stemming te brengen met den niellwen, die ten gevolge van de invoel'ing der 
nieuwe wet op het faillissement ontstaan moet, dan zou, geloof ik, iedel' I'edelijk 
mensch hebben gestemd voor die regularisatie. Niemand kan toch vel'langen, dat 
de wet op het faillissement vvol·dt ingevoel'd, en dat te gelijker tijd allel'lei wette
lijke tegenstrijdigheden zouden blijven bestaan, 

De heel' VAN DER KAA Y, :Miniater van J",titie: Ik wensch alleen te vel'klal'en . 
dat het mij veel genoegen Joet, dat de stem van den geachten spI'eker de invoering 
der faillissementswet dOOI' de aanneming van dit wetsontwerp zal steunen, Ik geloof 
indel'daad, dat die geachte spI'eker het juiste standpunt heeft gekozen en het karakter 
van eene invoeringswet met jnistheid heeft weel'gegeven, 
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Voorloopig Verslag van de Eerste Kamer. 

Bij het afdeelingsonderzoek van 
dit wetsontwerp verklaarden de 
meeste leden, die zich vroeger op 
grond van de gelijkstelling van koop
lieden en niet-kooplieden niet met 
de faillissementswet hadden kunnen 
vereenigen , thans, nu omtrent dat 
beginsel beslist was, zich daarbij 
neer te leggen en geen bezwaar te 
maken tegen deze wetsvoordracht. 

Enkele leden evenwel meenden 
hiertoe niet gehouden te zijn en 
wezen er op, dat ook uit dit wets
ontwerp bleek, dat het onderscheid 
tusschen koopman en niet-koopman 
toch zoude blijven bestaan. 

Andere leden. die met de fail
lissementswet waren ingenomen, 
gaven als hunne meE'ning te kennen, 
dat het minder juist gezien was 
zich tegen de in voerings wet te ver
zetten, daar deze wet de strekking 
heeft overeenstemming te brengen 
tusschen de genoemde wet en de 
overige wetgeving. 

Memorie van Antwoord. 

Met voldoening heeft de onder
geteekende uit het V oorloopig Ver
slag ontwaard, dat de meeste leden, 
die zich vroeger op grond van de 
gelijkstelling van kooplieden en niet
kooplieden niet met de faillisse
mentswet hadden kunnen vereeni
gen , thans, nu dat beginsel beslist 
is, verklaarden geen bezwaar te 
maken tegen deze wetsvoordracht. 
Met de meening van andere leden, 
dat het minder juist gezien ware 
zich op genoemden grond tegen de 
invoerjngswet te verzetten, daar 
deze wet de strekking heeft over
eenstemming te brengen tusschen 
de eerstgenoemde wet en de overige 
wetgeving. kan de ondergeteekende 
zich geheel vereenigen. Die ziens
wijze vond ook instem ming bij de 
openbare beraadslaging in de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal over 
deze wetsvoordracht [zie bI. 312]. 

(Zie ook het Voorloopig Verslag der Eerste Kamer met het Antwooril daarop, hierachter 
bI. 820 eu 821, hij art. 344 van het Wetboek van Strafrecbt.) 

Beraadslagingen in de Eerste Kamer. 

(18 Januari 1896,) 

De heel' MELVIL VAN LYNDEN: Het moet een vreemden indruk maken, dat. 
waal' bij de beraadslaging indertijd gehouden ovel' de Faillissementswet, waal'bij 
tusschen kooplieden en niet-kooplieden geen ondel'scheid werd gemaakt, de aan
neming er van ons voornamelijk wel'd aanbevolen met het al'gument, dat het ill 
den tegenwool'digen tijd niet meel' aanging een onderscheid te m~ken tusschen hem 
die koopman is en hem die het niet is. omdat hel onmogelij k zou zijn de grens te 
bepalen) waar tie hoedanigheid van koopman ophoudt. En. nu wij worden geroepen 
om eene wet te voteeren. waarbij aan die vOl'ige wet toepassing wOl'dt vel'Zekerd, 
daar moet het ons treffen. dat zelfs in daal'bij vool'gestelde nieuwe bepalingen tot 
wijziging van het Wetboek van Stl'afl'echt) het ondel'scheid tusschen den koopman 
en den niet-koopman weel' voor den dag is gekomen, Men zou haast zeggen, wel 
een doorslaand bewijs, dat de moeilijkheid, die men meende te écal'teeren doOI' de 
Faillissementswet) nog steeds is blijven bestaan, en dat dus het gl'ootste argument 
voor die wet nu weel' bhjkt te zijn een argument van niet zoo heel veel beteekenis, 
Nu hebben vele leden, die vroeger ook op grond Van dat al'gument tegen de Fail
lissementswet wal'en, gemeend zich thans op een andel' standpunt te moeten plaatsen 
en die zaak als afgedaan te moeten beschouwen, Zij hebben aan de wet die HU in 
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behandeling is, uitsluitend het karaktel' van eene formaliteit toegekend, waaraan 
moest wOl'den voldaan. 

Ik blijf van meening, dat tegen die beschouwing bezwal'en zijn aan te voel'en, 
en dat men de invoel'ing niet be hoert te voteeren van eene wet, waal'tegen men 
bedenking heeft. 

De heel' VAN DER KAAY, .llinister oon Justitie: De geachte afgevaardigde uit 
Utl'echt heeft de opmerking gemaakt , dat ook na de invoel'ing del' Faillissements
wet het ondel'scheid tusschen koopman en niet-koopman zal blijven bestaan b,v, in 
het Wetboek van Stl'afrecht. Dat zal indm'daarl zoo zijn, en niet alleen in het Wet
boek van Stl~\fl'echt , maal' ook in het BUl'gel'lijk Wetboek ell in het Wetboek van 
Burgel'lijke Rechtsvordel'ing. Men denke b.v, aan het vel'schil ten aanzien van het 
bewijs, den lijfsdwang en den tel'mijn van dagvaal'ding, Een en andel' kan zelfs 
van zeel' belangl'Ïjken invloed zijn, Maat' opheffing van het onderscheid tu schen 
koopman en niet-koopman ten aanzien 'Van ons recht en onze I'echtsbedeeling in 
het algemeen was ook geellszins de bedoeling en kon rle bedoeling niet zijn van 
onze nieuwe Faillissementswet, Daal'in is dat ondel'scheid alleen opgeheven voor 
zoovel' de maatl-egelen ten aanzien van den boe,iel, van het vel'mogen van den 
schuldenaar bett'eft, ill geval van ophouden van betaling. 

In verband met deze opmerking heeft de geachte afgevaardigde zich voorts de 
vraag gesteld: als ik mij met die gelijkstelling van koopman en niet-koopman in 
geval van faillissement niet kan vel'cenigen, kan ik dali wel, zonder inconseqnent 
te zijn, stemmen VOOI' de invoering del' FaIllissementswet 7 

Ik hoop dat de geachte spl'eker in dit opzicht de zienswijze zal kunnen deelen 
van het lid del' Tweede Kamel' den heer de Savol'Oin Lohman, die zich dezelfde 
vraag stelde en ha I' in dezen zill beantwoordde, dat, nu eenmaal de wet is aan
genomen en in het Staat.blad geplaatst, en el' dus alleen eene wet noodig is om, 
ten einde deze wet te kunnen invoel'en , eenige andere wetten met haal' in over
eenstemming te bl'engen, men ovel' die invoeringswet geen afkeurend votum mag 
uitbl'engen op grond van een bezwaal' tegen de reeds aangenomen en afgekondigde 
wet, waaromtl'ent eene beslis ing is gevallen . Ik hoop dat ook de geachte spI'eker 
zich met deze beschouwiug zal kunnen vel'eenigen. 

GEWIJZIGDE ARTIKEL~N VAN HE'r W~TBOEK 
VAN SrrRAFRECHrr. 

Door de hiervoren op blo 300 en vlgg. opgenomen wet van 20 Januari 
1896 (Stbl. nO. 9) zijn de volgende artikelen van het Wetboek van Straf
recht gewijzigd: 

Art. 194. 

Gewijzigd , wat het cursief gedrukte be
treft, bij art. 6 der wet van 20 J aOllnri 
1896 (Slb. nO. 9), als vol"t : 

H ij die, in staat van fai llisse- of als echlr;eJlOot VWl een r;e-
went of van kenlijk om'ermogen failleerde, met wien hij ia 
verklaard of als bestu urder of fjemeenschap van fjoederen is 
commIssans eener in staat van I fjehltwd, of als bestuurder 
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faillissement verklaarde naamlooze 
vennoot8chap of coöperatieve vereeJli
fjillr;, wettelijk opgeroepen tot het 
geven van inlichtingen, hetzij zon
der geldige reden opzettelijk weg-

verklaarde venrlOotschap, 
maatschappij, vereellir;illr; oj 
s/z"cldillfj, wettelij k 

blijft, hetzij weigert de vereischte 
in lichtingen te geven of ze overeen
Ic01Jl8tir; de wet te beèedir;en, hetzij 
opzettelijk verkeerde inlichtingen 

te geven, hetzij opzettelijk 

geeft, wordt gestraft met gevange-
ni straf van ten hoogste een jaar. 

CVg!. deel II bI. 201.J 

In O. 1893 en 1894 was met eenigszins andere redactie ook de 
weglating del' woorden .of van kenlijk onvermogen" voorgedragen. 

Advies van den Raad van State. 

In plaats van: ve'nnootschap, maat
schappi:j of stichting. zoude de Raad 
van State in de artt. 194, 345 en 
442 liever, in overeenstemming met 
art. 106 (en ook met art. 2) del' ont
worpen wet op het faillissement en de 
surséance van betaling, gelezen heb
ben: naamlooze venno/Jtschap, wede/'
keel'igll ve7'zeke7'ings- of wUa7'borgmaat
schappij, coöperatieve 0/ andere, 7'ecltts
persoonlijkheid bezittende, vel'eeniging of 
stichtin.q. De Memorie van Toelich
ting. die de noodzakelijkheid betoogt 
dat de poenale sanctie welke teu 
opzi..:hte van de bestuurders en com
missarissen van nanmlooze vennoot
schappen en coöperatieve vereenigin
gen bestaat, ook worde toepasselijk 
gemaakt • op de bestuurders van 
de andere in art. 2 der faillisse
mentswet genoemde lichamen", geeft 
de reden niet op. waarom hier van 
de terminologie van gemeld art. 2 
wordt afgeweken. 

Het is duidelijk, dat allèen ver
eenigingen of stichtingen die rechts
pel'sonen zijn, hier in aanmerking 
kunnen komen. 

Rapport van den Minister. 

Overneming van de woorden van 
art. 2 der wet op het faillissement 
en de öurséünce van betaling, in 
plaats van vennootschap, maatschappij, 
vereen10mg of stichting. gelijk de 
Raad van State voorstelt, is niet 
wenschelijk. Wel is waar laat art. 
2 de faillietverklaring van ver
eenigingen alleen toe als zij rechts
persoonlijkheid bezitten, maar of 
eene vereeniging dit karakter bezit 
en of zij mitsdien failliet verklaard 
kan worden, moet worden beoor
deeld en beslist door den burger
lijken rechter, die de faillietver
klaring heeft uit te spreken. Met 
zijne heslissing moet dit punt vast
staan, ook voor den strafrechter. 
Kiest men de redactie, die de Raad 
voorstelt, dan zal de strafrechter 
dit reeds dool' den burgerlijken 
rechter besliste punt nog eens 
zelfstandig hebben te onderzoeken, 
waardoor de mogelijkheid van tegen
strijdige beslissingen, met de daar
uit voortvloeiende nadeelige ge
volgen, wordt geboren. Door toch 
de redactie van art. 2 der faillieten-
wet in het Strafwetboek over te 
nemen, zou men de rechtspersoon

lijkheid tot eon del' elementen van het misdrijf llIaken. Volgens de 
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redactie van het ontwerp der invoel'ingswet zal de strafrechter alleen 
hebben na 'Le gaan of er eene faillietverklaarde vereeniging is, hetgeen 
het juiste standpunt schijnt te zijn. Ook buitendien is het raadzaam 
aan den inhoud der artikelen van het Wetboek van Strafrecht niet 
meer te raken dan onvermijdelijk is. 

Memorie van Toelichting 1893. 

In dl'ielirlei opzicht is artikel 194 gewijzigd. Het artikel wordt ook 
van toepassing verklaard op den echtgenoot van een gefailleerde, met 
wien hij in gemeeQschap van goederen is gehuwd, omdat de nakoming 
der verplichting dien echtgenoot bij artikel 105, tweede lid, der wet 
op het faillissement en de surséance van betaling opgelegd, evenzeer 
door de straf bepaling behoort te worden vel':t.ekerd. Waar artikel 106 
in verband met artikel 105, eerste lid, van gemelde wet niet alleen 
aan de bestuurders en commissarissen van naamlooze vennootschappen 
en coöperatieve vel'eenigingen, maal' ook aa~ de bestuurders en com
missarissen van de andere in artikel 2 der faillissementswet genoemde 
lichamen, de verplichting oplegt tot het verschaffen van inlichtingen, 
moet de poenale sanctie die ten opzichte van de eerstgenoemden be
staat, met noodzakelijkheid ook op de laatstbedoelden toepasselijk worden 
gemaakt. 

Straf baal'stellin{{ van de weigering des gefailleerden om de vereischte 
inlichtingen te beliedigen behoort te vervallen, omdat de wet op het 
faillissement en de surséance van betaling geene verplichting tot zoo
danige beliediging meer oplegt (vergelijk artikel 798, lid 3, Wetboek 
van Koophandel met art. 105 der gemelde wet). 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

Art. 194 Wetboek lIan Stmfrecht. Men achtte het duidelijker indien 
de wijzigingen van art. 194 in éen lid van art. 6 van het ontwerp 
werden te zamen gevoegd. 

Dat de opneming van de wyzlgmgen van art. 194 in twee 
leden tot eenige onduidelijkheid aanleiding zou kunnen ge\'en, 
kan niet worden ingezien. 

In de eerste Memorie van Toelichting [zie hi\3rvoor blz. 304J werd 
uiteengezet, waarom het wenschelijk is naast faillissement de woorden 
»of van kenlijk onvermogen" te behouden, waar die thans in de wet 
voorkumen. Niettemin komen die woorden in de gewijzigde redactie 
niet voor. Men vroeg de reden hiervan. Mocht de Minister wellicht 
bezwaar hebben hier, waal' eene nieuwe redactie van den aanhef van 
art. 194 in de wet wordt gebracht, het afgeschafte rechtsinstituut op
nieu w op te nemen, zoo ware dit te ondervangen door de wijziging 
aldus te lezen: :oIn art. 194 worden achter .. verklaard" de woorden: 
,. of als bestuurder of commissaris eener in staat van faillissement ver
klaarde naamlooze vennootschap of coöperatieve vereeniging" , vervangen 
door de woorden: :0 of als echtgenoot van een gefailleerde, met wien 
hij in gemeenschap van goederen is g"huwd, of als bestuurder of 
commissaris eener in staat van faillissement verklaarde vennootschap, 
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maatschappij, vereeniging of stichting". Men zou op die wijze het kenlijk 
onvermogen, evenals in de overige artikelen, slechts behouden, waar 
het reeds voorkomt, zonder het in het ontwerp te noemen. 

Overneming van de in het Verslag voorgestelde redactie op de 
daarvoor aangevoel"de gronden schgnt raadzaam. 

De vraag werd gedaan, of, waar het ontwerp spreekt van :.gemeen
schap van goederen", aan algeheele gemeenschap moet worden gedacht, 
of ook bijv. aan die van winst en verlies. De eerste oplossing scheen 
de juiste. N'iet alleen laten Titel VII ea Titel VIII van het Iste Boek 
van het Burgerlijk Wetboek (in het bijzonder art. 199) moeilijk eene 
andere uitlegging toe, maar ook de nieuwe faillissementswet geeft tot 
die opvatting aanleiding. Art. 194 Wetboek van Strafrecht is de sanctie 
van art. 105 der nieuwe wet, waarin evenzeer van,. een in gemeenschap 
van goederen gehuwden echtgenoot" gewaagd wordt, terwijl daarentogen 
de aanhef van art. 63 dier wet luidt: ,. Het faillissement van den in 
eenige gemeenschap van goederen gehuwden echtgenoot". Er wordt dus 
onderscheid gemaakt tusschen :t gemeenschap van goederen" en :. eenige 
gemeenschap van goederen". Zou de Minister er geen bezwaar in zien, 
indien inderdaad art. 105 der nieuwe wet tot algeheele gemeenschap 
van goederen moest beperkt geacht worden, zoodat dan ook de straf
bepaling van art. 194 Wetboek van Strafrecht niet uitgebreid zou kun
nen worden tot den in gemeenschap van winst of verlies, of In gemeen
schap van vruchten en inkomsten gehuwden echtgenoot, die weigert de 
noodige inlichtingen te geven? 

Het ware beter geweest, indien bij de behandeling van de wet 
op het faillissement, naar aanleiding van de wijziging duidelgks
halve in de redactie van art. 63 dier wet aangebracht I, ook eene 
daarmede overeenstemmende wijziging in art. 105 der wet ware 
gemaakt. Thans bestaat tusschen beide artikelen een formeel ver
schil, immers een verschil in redactie, terwijl een materieel verschil 
niet is bedoeld. 

Het terecht aangewezen verband, dat tusschen art. 194 van het 
Wetboek van Strafrecht en art. 105 der faillissementswet bestaat, 
laat echier niet toe in het eerste artikel eene andere redactie te 
kiezen dan in het laatste artikel is aangenomen. Afgewacht zal 
moeten worden, welke uitlegging aan art. 105 der faillissements
wet, en in verband daarmede aan de voorgestelde bepaling van 
art. 194 Wetboek van Strafrecht zal worden gegeven. Blijkt dan een 
leemte te bestaan, dan zal daarin te zijner tgd kunnen worden voorzien. 

De schrapping der woorden: "of ze overeenkomstig de wet te be
lledigen" houdt onmiddellijk verband met het gewijzigde recht. Tevens 
vervalt hierdoor evenwel de sanctie voor de verplichting tot het af
leggen van den eed, bedoeld in art. 798 laat.ste lid van het Wetboek 
van Koophandel, ook in die gevallen, waarin dat artikel nog toepassing 
zal kunnen vinden krachtens de overgangsbepaling van art. 7 van dit 

1 Verslap; der Commissie van Voorb~reiding voor het ontwerp van wet op het faillis
sement en de surséance van betaling ad arl. 63, i. f. 
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ontwerp. Bezwaar zag men hierin evenwel niet. Waar de wetgever voor 
de toekomst den eed van art. 798 Wetboek van Koophandel niet 
wenscht te handhaven, laat het zich verdedigen, ook het weigeren om 
dien eed af te leggen niet langer straf baar te stellen in de gevallen, 
waarin hij nog kan worden gevorderd. 

De meening dat de schrapping der aangebaaide woorden geen 
bezwaar oplevert, wordt gedeeld. 

G. O. = het gewijzigde art. 194. 

Art. 344. 

Met gevangenisstraf van ten 
hoogste vier jaren en zes maanden 
wordt gestraft hij die ter bedrieg
lijke verkorting van de rechten 
der schuldeischers: 

10. in geval van gerechtelijken 
boedelafstand van een leoopman of 
van faillissement, of in het vooruit
zicht van het een of het ander, eellz'rj 
IJoed aan den boedel ollttrekt, z'n 
het laatste fjeval indien het faillisse
ment of de boedelafstand is ge
volgd; 

20, bij verificatie der schuld
vorderingen in geval van gerecll
telijken boedelafstand van een koop
man of van faillissement, eene niet 
bestaande schuldvordering voor
wendt of eeDe bestaande tot een 
verhoogd bedrag doet gelden. 

Gewijzigd, wal het cursief ged rukte belreft, 
bij al't. 6 ,lel' wet van 20 Janual'i 1896 
(Stb. nO, 9), nIs vol/(t: 

boedelafstand of van 

het ander, indien het 
faillissement of de boedelaf
stand is gevolgd, eeniIJ IJoed 
aan den boedel onttrelet, of be
talinIJ aanneemt hetzij van eene 
niet opeischbare schuld hetzij 
van eene opeischbare schuld, z'n 
het laaiste IJevalwdende dat Hp/, 

I 
faillissement van den scl/Ulde
naar reeds was aangevraatjd of 
ten IJevollJe van overlelJ met dén 
schu/dellaar, J' 

boede\af tand of van 

CVg!. deel III bI. 16.J 

In 0 1893 en 1894 was voorgesteld om te lezen: 
Sub 10 aldus: ~ in geval van faillissement, of in het vooruitzicht daar

van, eenig goed aan den boedel onttrekt, in het laatste geval indien 
het faillissement is gevolgd j" 

en den aanvatlg van 2°: ~ bij verificatie der schuld vorderingen in ge
val van faillissement, eene" enz. 



WETBOEK VAN STRAFRECHT. Art. 344. 319 

Memorie van Toelichting 1893. 

De wijziging. die in artikel 344 wordt voorgesteld, is een gevolg 
van de afschaffing van den gerecbtelgken boedelafstand. De omstandig
beid. dat ingevolge art. 1 der faillissementswet voortaan ook niet
kooplieden failliet zullen verklaard worden, zal intusscben nog deze 
verandering ten gevolge hebben, dat de hepaling niet beperkt zal zijn 
tot het geval van faillissement van kooplieden. Dit is trouwens ook 
noodig. De strafbaarstelling der in het artikel opgenomen feiten moet 
evenzeer gelden wanneer de failliet koopman als wanneer hij geen 
koopman was. 

De strafbare persoon is hier niet de schuldenaar, maar de schuld
eischer of hg die als zoo danig zich voordoet , voor wiens straf baarheid 
het geen onderscheid mag maken of bg bedrieglgke bandelingen pleegt 
ten aanzien vau den boedel van een gefailleerrlen koopman of van een 
gefailleerden particulier. Waar het feiten geldt die zuiver misdrijven tegen 
den concursus zgn, die het berooven of benadeelen van een insolventen 
boedel, door een derde, ten doel hebben, kan geen verscbil van de 
qualiteit des gefailleerden in aanmArking komen. 

Advies van den Raad van State. 

Het komt hem voor dat de Me
morie van Toelichting, waar sprake 
is van art. 344, ten onrecbte be
weert dat de strafbare persoon hier 
niet de schuldenaar is maar de 
schuldeischel' of hij die als zoodanig 
zich voordoet. Dit is alleen juist 
voor bet tweede geval, waarvan dat 
artikel melding maakt; in het ee1'ste 
der beide daar genoemde gevallen 
kan ook de ,Qchuldenaa1' de strafbare 
persoon zijn, 

Rapport van den Minister. 

De opmerking van dea Raad van 
State ten op7.ichte van de Memorie 
van Toelichting, daarin bestaaude 
dat in bet eerste geval van art. 
344 van het Wetb. van Strafrecht 
niet alleen de schuldeischel' of .hg 
die als zoodanig zich voordoet, 
maar ook de schuldenaar de straf
bare persoon kan zijn, schijnt op 
een misverstand te berusten. De 
Mem. van Toel. van het ontwerp van 
bet Wetb. van Strafr. toch omschrijft 
den inhoud van art. 371 (= art. 
344 Wetb. van Strafrecht) in het 

daarboven gestelde opschrift (zie deel UI bI. 17J als »misdrijven bij 
faillissement of in het vooruitzicht van faillissement of geregtelijken 
boedelafstand door derden gepleegd", terwijl ook de inhoud dier toe
lichting duidelijk aantoont dat men daarbij alleen derden, niet den 
schuldenaar, op het oog bad. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

[Vgl. hiervoor bI. 809 volg.] 

A1·t. 344 Wetboek lJan Stmj1'echt. De opmerking werd gemaakt, dat 
dit artikel eene aanzienlijk ruimere strekking verkrijgt, daar het in 
het vervolg niet langer straf bedreigt tegen de bedriegelij ke verkorting 

. van de rechten der schuldeischers van kooplieden, maar tegen die van 
de rechten der schuldeischers van alle gefailleerden, ook van particu
lieren . Waar de Minister in dezen geheelen titel het bestaande onderscheid 
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ten aanzien van kooplieden en niet-kooplieden wil handhaven, achtten 
sommigen het niet geheel consequent ten aanzien van de schuldeischers 
van beide categorieiln dat onderscheid op te heffen. Is dit bovendien 
wel overeen te brengen met de meening, in de eerste Memorie van 
Toelichting uitgesproken, dat niet incidenteel van deze invoeringswet 
gebruik behoort te worden gemaakt "om ook aan het faillietenrecht 
vreemde veranderingen of ingrijpende partieele verbeteringen aan te 
brengen ?" [zie hiervoor bI. 304.] 

Ook bij dit artikel zag men de noodzakelijkheid niet in om de woorden, 
die betrekking hebben op den gerechtelijken boedelafstand, te schrappen. 

De redactie werd niet gelukkig geacht. Het scheen twijfelachtig of 
de lezing: »art. 344, 10., wordt gelezen" wel juist is, nu aan 1°. een 
aanhef voorafgaat, die ongewijzigd blijft. Aangezien toch ook eene andere 
wijziging in het artikel wordt gebracht, werd als het eenvoudigst aan
bevolen het geheele nieuwe art. 344 in het ontwerp op te nemen. 

Wel zal dit artikel eene ruimere strekking verkrijgen, maar 
daarin schijnt geene overwegende reden gelegen de daartoe betrek
kelijke wijziging in het artikel niet aan te brengen. 

Het artikel maakt inderdaad, ingevolge zijne bewoordingen, een 
onderscheid ten aanzien van de schuldeischers van kooplieden en 
dc schuldeischers van niet-koovlieden, maar dat de ~trafwetgllver 
dat onderscheid zou gewild hebben, daarvan blijkt uit de geschie
denis van het artikel niet. Integendeel, uit hetgeen in de Memorie 
van Toelichting ad art. 346 aan het slot voorkomt, mag veeleer 
afgeleid worden, dat zoodanig onderscheid met de bedoeling des 
strafwetgevers niet strookt. 

De woorden, die betrekking hebben op den gerechtelijken boedel
afstand, blijven behouden. 

De redactie is met het bovenstaande in overeenstemming gebracht. 
Art. 344, zooals het na de daarin gebrachte wijzigingen zal luiden , 
in zijn geheel in het ontwerp op te nemen, wordt niet noodig en 
derhalve niet wenschelijk geacht. 

G. O. = het gewijzigde art. 344. 

Voorloopig Verslag van de Eerste Kamer. 

Bij deze wet is in beginsel aan ge- I 
nomen [zie hiervoor bI. 304 en 311] 
geene artikelen aJléén op grond dat 
daarin van "gerechtelijken boedelaf
stand" of van ~ kennelijk onvermo
gen" gesproken wordt, te wijzigen, 
daar die woorden van zelf hunne be
teekenis verliezen bij in voering der 
faillissemen tswet. Waar nu echter 
sommige artikelen, waarin die uit
drukkingen voorkomen, om andere 
redenen worden gewijzigd, zooals 
artt. 344 en 346 van het Wetboek 

Memorie van Antwoord. 

In de Memorie van Toelichting 
tot. het oorspronkelijk wetsontwerp 
werd voor het daarin aangenomen 
beginsel om geene artikelen te 
wijzigen, alléén op grond dat daarin 
van "gerechtelijken boedelafstand" 
of van" kennelijk onvermogen" ge
sproken wordt de in het VoorJoopig 
Verslag vermelde reden aangevoerd, 
dat die woorden vanzelf hunne be
teekenis verliezen bij in voering der 
faillissementswet. Maar dit was 
blijkens die Memorie van Toelichting 
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van Strafrecht, hadden, meende 
men, die uitdrukkingen tevens moe
ten vervl\llen en in geen geval op
nieuw moeten worden opgenomen. 

niet de eenige reden voor het on
gewijzigd behoud der bedoelde arti
kelen. Aldaar wordt er tevens op 
gewezen, dat uitdrukkelijke afschaf
fing der aangehaalde woorden min-
der gewenscht was, :tin zoo verre 
zij nog in sommige gevallen toe
passing kunnen vinden in betrekking 

tot verklaringen in staat van kennelijk onvermogen, gevorderd of uit
gesproken vóór het inwerkingtreden der nieuwe wet." Dit laatste geldt 
met betrekking tot de artikelen 344 en 346 van het Wetboek van 
Strafrecht. Toepassing van die artikelen kan nog na de invoering der 
faillissementswet wenschelijk zijn, niet alleen indien een gerechtelijke 
boedelafstand of een kenlijk onvermogen bij de inwerkingtreding dier 
wet nog aanhangig is, maar zelfs indien vóór het inwerkingtreden 
dier wet de gerechtelij ke boedelafstand of het kenlijk on vermogen reeds 
geheel is afgewikkeld. Met het oog hierop behoorden de meergemelde 
woorden in de aangehaalde artikelen te worden behouden en, voor 
zooverre wijziging dier artikelen dit noodig maakt, opnieuw te worden 
opgenomen. 

Art. 345. 

De schuldeischer die tot een aangeboden 
gerechtelijk akkoord toetreedt ten gevolge 
van eene overeenkomst hetzij met den 
schuldenaar, hetzij met een derde, waarbij 
hij bijzondere voordeel en heef~ bedongen, 
wordt, in geval van aanneming van het 
akkoord, gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste een jaar. 

Gelijke straf wordt in hetzelfde geval 
toegepast op den schuldenaar of op den 
bestuurder of commissaris del' gefailleerde 
naamlooze vennoot8chap of coöperatieve ver
eenü;in9 die zoodanige overeenkomst sluit. 

CVg!. deel JU bi. 18.] 

I 
Gewijzigd. wat het rmr8ief 

gedrukte betreft, bij art. 6 der 
wet vau 20 Januari 1896 (Stb. 
nO. 11). als volgt: 

gefailleerde 
vennoot8chap , maat-
8chappzj, vereem9ing 
of 8tichting, die 

o. = het gewijzigde art. 345. 

(Zie Advies van den Raad van State enz. bij art. 194. hiervoor bI. 315.) 

Memorie van Toelichting 1893. 

Van art. 345 is het eerste lid toepasselijk zoowel in geval van kenlijk 
onvermogen als van faillissement. Voor onderscheid bestond geen reden. 
En dit zal nog minder het geval zijn, wanneer de meerderheid die tot 

V 21 
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aanneming van een akkoord vereischt wordt I steeds dezelfde zal zgn, 
terwgl naar de bestaande wetgeving die meerderheid grooter moet zijn 
in geval van kenlgk onvermogen dan in geval van faillissement. Maar 
hieruit volgt dan ook dat het tweede lid van het artikel moet uitgebreid 
worden tot de bestuurders en commissarissen van alle in artikel 2 der 
faillissementswet genoemde lichamen. 

(V gl. het Verslag del· Tweede Kamer enz. hiervoor bI. 306 en volg.) 

Art. 346. 

Hij die in staat van kenlijk on
vermogen is verklaard of, zonder 
koopman te zijn, tot gerechtelijken 
boedelafstand is toegelaten, wordt 
gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste vier jaren en zes maan
den, indien hij, ter bedrieglijke 
verkorting van de rechten zijner 
schuldeischers, hetzij lasten ver
dicht heeft of verdicht, hetzij baten 
niet verantwoord heeft of niet 
verantwoordt, hetzij eenig goed aan 
den boedel onttrokken heeft of 
onttrekt, hetzij eenig goed om 
niet of klaarblijkel~jk beneden de 
waarde heeft vervreemd, hetzij een 
zijner schuldeischers op eenige 
wijze bevoordeeld heeft of bevoor
deelt. 

I Gewijzigd I wat het curnef gedrukte 
betreft. bij art. 6 der wet van 20 Jan D8ri 
1896 (Stbl. nO. 9), als volgt: 

koopman te zijn, in staat 
vrtn faz7Nssement is verklaard, 
0) tot gerechtelijken 

vervreemd, hetzij tel" ge-
le9enheid van zijn kenlij!c on-

I 
verJJWgell, boedelafstand 0) 
fazllissement, of op een tijdstip 
waarop hij wz'st dat het een 0) 

1 

het ander niet !con worden 
voorlcomen , een zijner 

[Vgl. deel III bI. 21.J 

In o. 1893 en 1894 was voorgesteld den aanvang van het artikel 
te lezen: :.Hij die, zonder koopman te zgn, in staat van faillissement 
is verklaard, wordt gestraft" en4. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

(Zie dit ook hiervoor bI. 306 en volg.) 

Art. 346 Wetboek van Strafrecht. Zooals hierboven [zie bladz. 309] is 
aangeteekend, wenschten vele leden art. 346 naast art. 341 niet te 
behouden. Intusschen ook al bleef art. 346 bestaan, zoo moet in ieder 
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geval, meende men, het slot in overeenstemming gebracht worden met 
art. 341, 3°. 

Verder was men van oordeel, dat het kenlijk onvermogen in het 
artikel behoort behouden te blijven, op de gronden daarvoor in de 
eerste Memorie van Toelichting [zie bladz. 304 J aangevoerd. 

Omtrent den wensch om art. 346 niet te behouden, wordt ver
wezen naar het hierboven [zie blz. 310J aangeteekende. 

Het slot van art. 346 is in overeenstemming gebracht met art. 
341, 30. 

Waar gemeld art. 346 toch reeds wijziging behoeft, bestaat er 
geen bezwaar om, ook al valt dit strikt genomen niet binnen de 
grenzen van dit wetsontwerp, het niet wel te rechtvaardigen 
onderscheid, waarvoor in de geschiedenis van het Wetboek van 
Strafrecht geen enkele grond is aan te treffen, en die dus op 
eex:e onwillekeurige vergissing schijnt te berusten, op te heffen . 

. et kenlijk onvermogen is in het artikel behouden. 

G.O. = het gewijzigde art. 346. 

(Zie het Voorl. Vel'slag del' Eerste Kamer enz. bij art. 344 , hiervoor bI. 320.) 

Art. 441. 

Met hechtenis van ten hoog te drie 
maanden wordt gestraft: 

lO. hij die in staat van faillissement is 
verklaard, illdien hij de wettelijke 
voorschriften betreffende de ver
plichting tot aangifte dat hij heeft 
opgehouden te betalen, niet heeft 
nageleefd; 

2°. de bestuurder of commissaris eener 
naamlom~e vennootschap of coöpe
ratieve vereeniging welke in staat 
van faillissement is verklaard, indien 
hij de wettelijke voor cl1l'iften be-
trekkelijk de verplichting tot aan-
gifte dat de vennootschap of ver-
eeniging heeft opgehouden te be-
talen, niet heeft nageleefd. 

[Vgl. deel III bI. 266.] 

Dit artikel is AFGE

SCHAFT bij art. 2 der 
wet van 20 Januari 
1896 (Stbl. na. 9). 

In O. 1893 en 1894 werd de afschaffing voorgedragen. 

Memorie van Toelichting 1893. 

Artikel 441 van het Wetboek van Strafrecht moet vervallen omdat 
de verplichting tot aangifte van het faillissement binnen drie dagen na 
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het ophouden met betalen in de nieuwe wetgeving niet is overgenomen. 
Verg. artikel 765 Wetboek van Koophandel met de artikelen 1 en 4, 
der nieuwe wet. 

Art. 442. 

Met hechtenis van ten hoogste drie 
maanden wordt gestraft: 

P. hij die, surséance van betaling ver
zocht of verkregen hebbende, eigen
machtig daden verricht, waartoe 
de medewerking van bewindvoerders 
door de wet wordt gevorderd; 

2°. de bestuurder of commissaris eener 
naamlooze vennoot8chap of coöpemtieve 
vereeniginfJ welke surséance van be
taling verzocht of verkregen heeft, 
die eigenmachtig daden verricht, 
waartoe de medewerking van be
windvoerders door de wet wordt 
gevorderd. 

CVg!. deel III bI. 268.J 

Gewijzigd, wat het CUTSieJ 
gedrukte betreft, bij art. IJ 
der wet van 20 Januari 1896 
(Stbl. nO. 9), als volgt: 

eener 
vennoot8chap , maat
schappij, vereenifJz?1fJ 
of stzchtüuJ welke 

O. = het gewijzigde art. 442. 

Memorie van Toeliohting 1893. 

De Wyzlgmg van artikel 442, 2°. is noodig, doordien alle in artikel 
2 der faillissementswet genoemde lichamen surséance van betaling zulIen 
kunnen verkrijgen. 

(Zie Advies van de,. Raad van State enz., bij art. 194. hiervoor bI. 315, en het 
rerllag der Ttoeede Kamer enz., hiervoor bI. Sll en volg.) 

--.-=-= 
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WET VAN 15 APRIL 1896 (Staatsblad No. 70), 
houdende regeling betrekkelijk de r;ereckt8ko8ten z'n 8trafzaken. 

GESCHIEDENIS DER WET, 

1. Bij koninklijke boodschap van 3 Juni 1895 werd het 0 n t· 
we r p van bovengenoemde wet ingediend met eene Mem 0 r i e van 
Toe 1 i c h tin g, onderteekend door de Ministers van Justitie en 
Financiên I mrs. van der Kaay en Sprenger van Eyk. 

2. Een Voo rIo 0 p i g Ver sla g werd daarover onder dagteekening 
van 18 October 1895 uitgebracht door de Commissie van rappor. 
teurs uit de Tweede Kamer (bestaande uit de heeren Beelaerts van 

Blokland , de Kanter I Goekoop I van Deinse en Lely). 

3. Daarop volgde I bij brief van voornoemde Ministers dd. 14/20 

Februari 1896 I hun Memo rie van A n two ord. 

4. In de Tweede Kamer der Staten·Generaal werden de 0 p e n
lJare beraadslagingen gehouden op 10 Maart 1896 en het 
wetsontwerp met 45 tegen 17 stemmen aangenomen. 

5. Door de Commissie van rapporteurs der Eerste Kamer (zijnde de 
heeren Bergsma, Engelberts, van MarIe, Kist en van Boneval Faure) 
werd het Voorloopig Verslag vastgesteld op 28 Maart 1896. 

6. Het Eind verslag, bevattende de van de Regeering ontvangen 
Memorie van Antwoord, werd op 4 April 1896 uitgebracht. 

7. Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming werd het 

wetsontwerp door de Eerste Kamer, in de zitting van 14 April 1896 , 

aangenomen. 
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8. Na de koninklijke goedkeuring te hebben verworven, werd het 
de wet van 15 April 1896, die opgenomen is in Staatsblad nO. 70, 

luidende, voor zoo veel daarbij wijziging in het Wetboek van Strafrecht 
is gebracht, als volgt; 

(Staatsblad nO. 70). Wet van den 15den April 1896, houdende 

regeling betrekkelijk de gerechtskosten in strafzaken. 

IN NAAM VAN HARE MAJESTEIT WILHELMIN A, BIJ DE GRATIE GODS, Ko

NINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Wij EMMA, Koningin- Wed~twe, Regentes van het Koninkrijk: 

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

Alzoo Wij in overweging genomen hebben dat het wenschelijk is 
wijziging te brengen in de regeling betrekkelijk de gerechtskosten 
in strafzaken, waarvan de gewone rechter kennis neemt; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen 
overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, ge
lijk Wij goed vinden en verstaan bij deze; 

Artikelen 1-8. 

(Deze artikelen betreffen wijzigingen in het Wetboek van Straf. 
vordering.) 

Artikel 9. 

In art. 74 van het Wetboek van Strafrecht vervallen de woorden 
_en van de kosten indien er reeds vervolging heeft plaats gehad." 

Artikelen 10-18. 

(Deze artikelen betreffen de wijziging van andere wetten enz.) 

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 1896. 

De Minister van Justitie, 
(get.) VAN DER KAAY. 

De Minister van Financiën, 
(get.) SPRENGER VAN EYK. 

(get.) E M M A. 
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DOEL VAN DE WET. 

Memorie van Toelichting. 

Men mag inderdaad vragen, welke redelijke grond er bestaat, om, 
terwijl alle kosten van rechtspraak en executie, ettelijke tonnen gouds be
dragende, zonder eenig verhaal ten laste van den Staat komen, ten aan
zien van de gerechtskosten in engeren zin, die op zijn hoogst over 
en kele duizenden guldens loopen, eene uitzondering te maken? In het 
Wetboek van Strafrecht is uitdrukkelijk, zonder iemands tegenspraak, 
bepaald, dat alle kosten van gevangenisstraf, hechtenis en plaatsing in 
eene Rijkswerkinrichting ten laste van den Staat komen, waardoor de 
gemeenten ontheven werden van de wettelijke verplichting tot bekosti
ging der huizen van bewaring, en elk recht van verhaal bij overtreding 
van provinciale, gemeente- en waterschapsverordeningen werd uitgeslo
ten, alles op den enkelen grond, dat" de toepassing der straf een alge
meen Staatsbelang is." GeEchiedt dan de strafvervolging, de opsporing 
en berechting van misdrijven en overtreding, niet eveneens in het alge
meen Staatsbelang? 

Het geldend stelsel [is] mede niet van onbillijkheid vrij te pleiten. In 
verhouding tot het gepleegde strafbare feit bezwaart de verool'deeling 
in de kosten, welker bedrag dikwerf van hoogst toevallige omstandig
heden, somtijds zelfs van een minder - of een al te - nauwgezet 
openbaar ministerie afhankelijk is, den een meer dan den ander. 

De rechtvaardigheid van het geldend stelsel valt te betwijfelen; de 
executie werkt dikwijls hoogst ongewenscht en is niet zelden in strijd 
met het maatschappelijk belang. 

Ook mag niet worden voolbijgezien dat de strafmaat veel billijker in 
overeenstemming met het gewicht van het strafbare feit zal werken. 
Terwijl thans voor geheel gelijksoortige feiten, bij oplegging van dezelfde 
geldboete, toch weder groote ongelijkmatigheid ontstaat door het zeer 
uiteenloopende bedrag dat voor gerechtskosten kan verschuldigd zijn, 
zal voortaan de door den rechter bepaalde strafmaat eene zuivere wer
king hebben. Wordt te dIen aanzien opgemerkt dat nu reeds de rech
ter somtijds eenigszins met het bedrag der vermoedelijke kosten reke
ning zal houden, dan worde daarop geantwoord dat dit eigenlijk niet 
behoort en juist in vele gevallen eene verkeerde en onbillijke rekening 
zal geven, omdat de niet betaalde geldboete door hechtenis wordt ver
vangen, maar de niet betaalde kosten veelal niet worden achterhaald 
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en indien ze achterhaald worden, de verhouding tusschen geldboete en 
vervangende hechtenis toch eene gansch andere is dan die tusschen het 
bedrag der kosten en den duur van den lijfsdwang. Buitendien zal 
waarschijnlijk een gunstige invloed worden verkregen op de vrijwillige 
betaling van het maximum der geldboete (zie de toelichting bij het 
artikel). Maar vooral zal die invloed zich doen gevoelen in de betaling 
der geldboeten, waarin een beklaagde werd veroordeeld. Ofschoon het 
tegenwoordig voorstel niet in rechtstreeksch verband staat met eene 
zeer wenschelijke nadere regeling, ter bevordering van eene vrijwillige 
en bespoedigde betaling der geldboeten, zal dit doel ook worden in de 
hand gewerkt, wanneer den veroordeelde, die de geldboete aanbiedt, 
niet bovendien een staat van gerechtskosten wordt voorgehouden. Of
schoon wel is waar de veroordeeling tot geldboete en de veroordeeling 
in de kosten van elkaar onafhankelijk zijn, wordt dit door heL publiek 
niet uit elkaar gehouden . Daargelaten nog de bestaande meening, dat 
een veroordeelde de boete niet afzonderlijk mag betalen, zal hij, het 
geheel niet kunnende voldoen, allicht ook de boete terughouden. In 
ieder geval wordt eene gewenschte snelle, zoo spoedig mogelijk na de 
veroordeeling volgende afdoening, welke men in kleine zaken moet trach
ten te bereiken, door de zaak der gerechtskosten zeer belemmerd. 

Daarom strekt deze wetsvoordracht, [dat] voor rekening van den 
Staat ook zullen zijn de gerechtskosten in strafzaken, waarvan de ge
wone rechter kennis neemt. 

Voorloopig Verslag van de Tweede Kamer. 

Door enkele leden werd de onjuistheid betoogd eener in de Memorie van 
Toelichting tegen de bestaande regeling gerichte opmerking. Het publiek 
nameljjk zou de veroordeeling tot geldboete en die in de kosten niet uit 
elkaar houden, doch zou van meening zijn dat een veroordeelde de boete 
niet afzonderlijk mag betalen, hetgeen dus aan eene op de veroordeeling 
zoo spoedig mogelijk volgende afdoening in den weg zou staan. Volgens 
bedoelde leden wordt dit betoog door hunne ervaring weersproken. 

Memorie van Antwoord. 

In hoeverre de hier bedoelde dwaling bij het publiek als regel of 
als uitzondering bestaat, kunnen de ondergeteekenden niet beoordeelen, 
maar dat zij hier en daar voorkomt, achten zij niet twijfelachtig. 

GEWIJZIGD ARTIKEL VAN HET WErrBOEK VAN 
STRAFRECHT. 

Door de hiervoren bI. 326 opgenomen wet van 15 April 1896 (Stbl. 
nO. 70) is het volgende artikel van het Wetboek van Strafrecht gewijzigd: 

Art. 74. 

Het recht tot strafvordering wegens over
tredingen waarop ge ene andere hoofdstraf 
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gesteld is dan geldboete, vervalt door 
vrijwillige betaling van het maximum 
der boete, en van de leosten indien er reeds 
ve1"1Jolfjing heeft plaat8 gehad, op machtiging 
van den bevoegden ambtenaar van het 
Openbaar Ministerie binnen clell termijn 
door hem te stellen. 

Is nevens geldboete verbeurdverklaring 
op het feit gesteld, dan moeten tevens 
de aan verbeurdverklaring onderworpen 
voorwerpen worden afgegeven of de waarde 
waarop zij geschat zijn, worden voldaan. 

In de gevallen waarin de straf wordt 
verhoogd wegens herhaling, is die ver
hooging ook van toepassillg, wanneer het 
recht tot strafvordering wegens de vroe
uer gepleegde overtreding volgens het 
eerste en tweede lid van dit artikel is 
vervallen. 

[Vgl. deel I bI. 518.J 

De cU"szej gedrukte 
woorden zijn uit dit ar
tikel VERVALLEN krach
tens art. 9 der wet van 
15 April 1896 (Stbl. 
nO. 70). 

Memorie van Toeliohting. 

(Zie ook hiervoor bI. 327 en 328.) 

Het in dit wetsontwerp gehuldigd beginsel brengt consequent mede, 
dat ook bij een vrijwillig voorkomen van de vervolging - welke immers 
voor een vonnis in de plaats treedt - de mogelijk reeds gemaakte 
geringe kosten niet op den verdachte worden verhaald. 

De voorgestelde regeling zal tevens bevorderlijk zijn aan het gebruik 
maken van de bevoegdbeid tot hetaling van het maximum der geld
boete, ter voorkoming van vervolging. Er zijn er die daarvan wel eens 
worden teruggehouden uit hoofde van de gerechtskosten welke met 
het maximum der geldboete moeten worden voldaan. 

Voorloopig Verslag van de Tweede Kamer. 

Een bezwaar tegen de voorgestelde regeling bestond, naar bet oor
deel van eenige leden, hierin, dat zij in plaats van, gelijk de Ministe,' 
meent, een gunstigen invloed te zullen uitoefenen op het vrijwillig 
voorkomen der vervolging door betaling van het maximum der geld
boete, integendeel velen hiervan zal terughouden, en derhalve zal 
leiden tot vermeerdering van bet aantal strafzaken bij de kanton
gerechten, waarvan wederom vertraging in de afdoening het gevolg 
zal zijn. Wordt immers thans dikwerf het maximum der boete vrij
willig betaald uit vrees voor hooge gerechtskosten, velen zullen, wan
neer die kosten niet meer te hunnen laste komen, liever het vonnis 
afwachten, omdat de boeten, die bij veroordeeling worden opgelegd, 
gewoonlijk beneden het maximum blijven. 
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Antwoord der Regeering. 

Het bezwaar dat de voorgestelde regeling een ongunstigen invloed zal 
uitoefenen op de betaling van het maximum der geldboete, kunnen de 
ondergeteekenden niet deelen. In de gevallen, waarin de wet zulks toe
laat, vervalt het recht tot strafvordering dool' vrijwillige betaling van 
het maximum der boeten en van de kosten, indien er reeds vervolging heeft 
plaats gehad. 

Hoe kleiner het gezamenlijk bedrag van het maximum der boete en 
van de kosten is, hoe eerder men er toe zal overgaan dit bedrag te 
betalen, ten einde een vonnis te voorkomen. 

De afschaffing van het verhaal van gerechtskosten in strafzaken zal 
derhal ve in sommige gevallen een gunstigen invloed op de betaling van 
het maximum der boete kunnen uitoefenen, omdat de gezamenlijk nu 
te betalelJ som alsdan zoo veel lager zal zijn dan de reeds gemaakte ge
rechtskosten zouden bedragen. Dat in andere gevallen de vrees voor 
nog te maken kosten onder de bestaande wet daarop evenzeer van gun
stigen invloed kan zijn, willen de ondergeteekenden niet betwisten. In 
het algemeen gelooven zij echter niet, dat vrees voor hooge gerechts
kosten anders dan bij zeldzame uitzondering dA beweegreden kan zijn 
der vrijwillige betaling van het maximum der geldboete; veeleer zou
den zij meenen dat die beweegreden in den regel bestaat in den wensch 
om eene opellbare behandeling der zaak en eene openbare veroordee
ling te voorkomen. 

[Art. 9 der bovenaangehaalde wet, de WIJZIgIDg van a I'l . 74 van bet Wel boek van 
Slrafl'echt bevattende, werd in beide Kamel's der Staten-Genel'anl zontlel' bel'aadslaging 
en hoofdelijke stemming aangenomen.] 



WIJZIGING VAN HET WETBOEK VAN STRAFRECHT DOOR DE: 

WET VAN 12 FEBRUARI 1901 (Staatsblad No. 63), 
houdende wijzitJinfj in de bepalintJen betreffende het straffen en de 

strafrechtspletJintJ ten aanzien van jel&!Jdifje per8onen. 

OVERZICHT VAN DE GESCHIEDENIS DER WET. 

1. De indiening van het 0 n t w e r p van bovengenoemde wet aan 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal, geschiedde bij koninklijke 

boodschap van 25 Juli 1898. De toelichtende Memorie, die het ont
werp vergezelde, was onderteekend door d.en Minif3ter van Justitie, 
mr. P. W. A. Cort van der Linden. 

11. Onder dagteekening van 31 October 1899 werd het Ver sla g 
der Commissie van voorbereiding (bestaande uit de heeren Pijnappel, 
Hartogh, Veegens, Lucasse en Loeff) uitgebracht. Het A n t W oor d 
der Regeering is mede in dat Verslag opgenomen (gedrukt met in· 

springende regels). 

lIL Door de Regeering werd een Ge w ij z i g don t wel' poverge· 

legd, en tengevolge van het mondeling overleg met de Commissie 
van voorbereiding een Na der ge w ij z i g don t w er p, gevolgd op 
5 Juni 1900 door eene Nota van Wijzigingen. 

IV. De Beraadslagingen werden, voor zoo veel de voorgedragen 
wijzigingen in het Wetboek van Strafrecht betreft, in de 'fweede 
Kamer gevoerd in hare zitLingen van 7 en 8 Juni 1900, en in de 
zitting van 28 Juni d. a. v. werd (nadat de Kamer TIlet eenige door 

de Regeering in overleg met de Commissie van voorbereiding voor· 
gestelde redactie wijzigingen zonder beraadslaging en zonder hoofde-
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lijke stemming zich had vereenigd) het wetsontwerp in zijn geheel 
zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

V. Door de Commissie van Rapporteurs van de Eerste Kamer der 
Staten-Generaal (bestaande uit de heeren MeI vil van Lynden, Kist, 
van Lier, van Welderen Rengers en Sassen) werd onder dagteekening 
van 7 December 1900 een Voorloopig Verslag uitgebracht, 

waarop door de Regeering eene Mem 0 ri e van A n t wo or d is in
gezonden, die in het Eindverslag der Commissie dd. 8 Januari 1901 
werd opgenomen. 

VI. Het wetsontwerp werd in de Eerste Kamer op 6 Februari 
1901, na in dezelfde zitting gevoerde beraadslagingen, aangenomen 
met 30 tegen 6 stemmen. 

VII. Na door de Koningin op 12 Februari 1901 te zijn goedge
keurd, werd de wet in het Staatsblad nO. 63 van dat jaar opgenomen, 
luidende als volgt: 

(Staatsblad nO. 63.) Wet van den 12den Februari 1901, houdende 
wIJziging in de bepalingen betreffende het straffen en de straf
rechtsplegi~g ten aanzien van jeugdige personen. 

WIJ WILHELMINA , BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDER

LANDEN, PRINSES VAN ORANJE NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

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

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenschelijk 
is ten aanzien van jeugdige personen wijziging te brengen in de 
bepalingen betreffende het straffen en de strafrechtspleging ; 

Zoo is het, dat Wti, den Raad van State gehoord, en met ge
meen overleg der Staten·Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, 
gelijk Wtj goed vinden en verstaan bij deze: 

HOOFDSTUK I. 

In het Wetboek van Strafrecht worden de volgende wijzigingen 
gebracht: 

Artikel I. 

Aan artikel 9 wordt een tweede lid tuegevoegd , luidende: 
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"Bij veroordeeling van een minderjarigen persoon die tijdens de 
uitspraak van het eind vonnis in eersten aa.nleg den leeftijd van 
achttien jaren nog niet bereikt heeft I wordt I behoudens het be
paalde bij artikel 39ter, eerste lid, en artikel 39septies I laatste lid, 
in plaats van de op het feit gestelde hoofdstraf, eene dör volgende 
hoofdstraffen opgelegd naar de onderscheidingen gemaakt bij artikel 
39septies: 

1°. plaatsing in eene tuchtschool; 

2°. geldboete; 

3°. berisping." 

Artikel 11. 

In artikel 12 vervallen sub 1°. de woorden: 11 tijdens hunne ver
oordeeling" . 

Artikel 111. 

Artikel 23 wordt gewijzigd als volgt; 

a. Aan het slot van het eerste lid worden de volgende woorden 
toegevoegd: 

"en voor een minderjarigen persoon I die tijdens de uitspraak van 
het eindvonnis in eersten aanleg den leeftijd van achttien jaren nog 
niet heeft bereikt, ten hoogste negentig gulden, behoudens het geval 
dat artikel 39septies, laatste lid I wordt toegepast." 

b. Aan het slot van het twoede lid worden de volgende woorden 
toegevoegd: 

"en ten aanzien van een minderjarigen persoon, die den leeftijd 
van achttien jaren nog niet heeft bereikt, door plaatsing in eene 
tuchtschool" . 

C. De aanhef van het derde lid wordt gelezen als volgt: 

"De duur der vervangende hechtenis" ... enz. 

à. Aan het slot van het artikel worden een zevende en een 
achtste lid toegevoegd, luidende: 

"De duur der plaatsing in eene tuchtschool ter vervanging van 
geldboete is ten minste eene week en ten hoogste eene maand. 

Die duur wordt in de rechterlijke uitspraak bepaald". 
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Artikel IV. 

Artikel 24 wordt gewijzigd als volgt: 

a. In het tweede lid worden na "hechtenis" de volgende woorden 
ingevoegd: 

"of van de plaatsing in eene tuchtschool". 

b. In het derde lid worden na "hechtenis" telkens de volgende 
woorden ingevoegd: 

"of der plaatsing in eene tuchtschool". 

Artikel V. 

Na artikel 27 worden de drie volgende artikelen ingevoegd: 

Artikel 27bis. 

"De duur der plaatsing in eene tuchtschool is ten minste eene 
maand, en bij misdrijven en bij de overtredingen, omschreven in 
de artikelen 414-4:26, 428-433, 439. 440, 447, 450, 451, 453 

en 455, ten hoogste zes achtereenvolgende maanden voor een per

soon, die vóór het begaan van het feit den leeftijd van veertien 
jaren nog niet heeft bereikt, en ten hoogste een jaar voor een 
persoon, die op dat tijdstip dien leeftijd heeft bereikt. 

BU andere overtredingen worden de boven bepaalde maxima met 
de helft verminderd." 

Artikel 27ter. 

"De bepalingen der artikelen 21 en 26 zijn toepasselijk op de 
straf van plaatsing in eene tuchtschool." 

Artikel 27 quater . _ 

"De straf van berisping bestaat in eene vermanende toespraak 
tot den veroordeelde, in verband met het gepleegde feit." 

Artikel VI. 

Aan artikel 33 wordt een derde lid toegevoegd, luidende: 

"Verbeurdverklaring kan worden uitgesproken ten laste van den 
schuldige, op wien artikel 39 wordt toegepast". 

Artikel VII. 

Na. artikel 33 wordt het volgende artikel ingevoegd: 

Artikel 33bis. 

"Bij in- of vervoer van goederen in strijd met de rijksbelasting
wetten door een persoon beneden den leeftijd van a.chttien jaren kan 
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de rechter, ook indien op den schuldige artikel 38 wordt toegepast, 

op vordering van het bestuur der belastingen, de verbeurdverklaring 

van de aangehaalde goederen uitspreken." 

Artikel VIII. 

Artikel 34 wordt gewijzigd als volgt: 

a. Aan het slot van het eerste lid worden de volgende woorden 

toegevoegd: 

"en ten aanzien van een mindmjarigen persoon, die den leeftijd 

van achttien jaren nog niet heeft bereikt I door plaatsing in eene 

tuch tschool". 

b. Na het derde lid worden een nieuw vierde en een nieuw vijfde 

lid ingevoegd, luidende: 

"De duur dezer plaatsing in eene tuchtschool is ten minste eene 

week en ten hoogste eene maand. 

Die duur wordt in de rechterlij b':e uitspraak bepaald". 

c. Het vierde (nieuw zesde) lid wordt gelezen als volgt: 

"Op deze hechtenis zijn de artikelen 24 en 25, op deze plaatsing 

in eene tuchtschool is artikel 24, tweede en derde lid, toepasselijk". 

d. Aan het slot van het laatste lid worden de volgende woorden 
toegevoegd: 

"en van de plaatsing in eene tuchtschool". 

Artikel IX. 

Art'ikel 38 wordt gelezen als volgt: 

"Bij strafrechteltike vervolging van een minderjarigen persoon 

wegens een feit, begaan voordat hij den leeftijd van zestien jaren 

heeft bereikt, kan de rechter bevelen dat de schuldige aan zijne 

ouders of zijn voogd zal worden teruggegeven, zonder toepassing 

van eenige straf." 

Artikel X. 

Artikel 39 wordt gelezen als volgt: 

"Bij strafrechtelijke vervolging van een minderjarigen persoon die 

tijdens de uitspraak van het eind vonnis in eersten aanleg den leeftijd 

van achttien jaren nog niet heeft bereikt, wegens een feit, vallende 

in de bepaling van een misdrijf, kan de rechter bevelen dat de 

schuldige ter beschikking van de Regeering zal worden gesteld, 

I ~ 
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zonder toepassing van eenige straf, behoudens het bepaalde bij 
artikel 39ter, eerste lid. 

Bij strafrechtelijke vervolging van een minderjarigen persoon die 
op voormeld tijdstip den leeftijd van veertien jaren nog niet heeft 
bereikt, wegens een feit, vallende in de bepaling van eene der over· 
tredingen, omschreven in de artikelen 424-426, 428-433, 439, 

440, 447, 450, 451, 453 en 455, en begaan nadat hij gedurende 
de laatste twee jaren tweemalen onherroepelijk werd schuldig ver
klaard aan eene dezer overtredingen of aan eenig misdrijf, kan de 
rechter bevelen als in het vorige lid is bepaald, zonder toepassing 
van eenige straf. 

In denzelfden zin en zonder toepassing van eenige straf kan de 
rechter bevelen b\j strafrechtelijke vervolging van een minderjarigen 
persoon die op vermeld tijdstip den leeftijd van veertien doch nog 
niet dien van achttien jaren heeft bereikt, wegens een feit, val
lende in de bepaling van eene der overtredingen, omschreven in 
de in het vorige lid genoemde artikelen, indien tijdens het plegen 
van de overtreding nog geen twee jaren zijn verloopen sedert eene 
vroegere schuldigverklaring van denzelfden persoon aan eene dezer 
overtredingen of aan eenig misdrijf onherroepelijk is geworden." 

Artikel XI. 

Na artikel 39 worden de acht volgende artikelen ingevoegd: 

Artikel 39bis. 

Indien de rechter heeft bevolen, dat de schuldige ter beschikking 
van de Regeering zal worden gesteld, wordt hij 

hetzij in een rijksopvoedingsgesticht geplaatst, ten einde aldaar, 
of later op andere wijze, van Regeeringswege in zijne opvoeding 
worde voorzien, 

hetzij ter opvoeding toevertrouwd aan eene in het Rijk gevestigde I 
rechtspersoonlijkheid bezittende vereeniging of aan eene aldaar ge· 
vestigde stiohting of instelling van weldadigheid, wier statuten, stich
tingsbrieven of reglementen duurzame verzorging van minderjarigen 
in of buiten gestichten voorschrijven, teneinde door haar, of later 
op andere wijze, van Regeeringswege in zijne opvoeding worde voorzien, 

in het eene en het andere geval uiterlijk tot hij den leeftijd van 
een en twintig jaren zal hebben bereikt. 

----- -
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Bepalingen ter uitvoering van het eerste lid van dit artikel en 
omtrent het voorwaardelijk of onvoorwaardelijk eindigen van de voor· 
ziening van Hegeeringswege in de opvoeding worden, naar beginse
len bij de wet te stellen, vastgesteld bij algemeen en maatregel van 
bestuur." 

Artikel 3Qter. 

nBij het bevel, dat de schuldige aan een misdrijf, waarop als 
maximum eene gevangenisstraf van drie jaren of meer is gesteld, 
ter beschikking van de Regeering zal worden gesteld, kan de rech· 
ter den schuldige tevens veroordeelen tot gevangenisstraf van ten 
hoogste de helft van h6t maximum op het misdrijf gesteld. Geldt 
het een misdrijf waarop levenslange gevangenisstraf is gesteld, dan 
kan gevangenisstraf worden opgelegd van ten hoogste tien jaren. 

De ingevolge dit artikel opgelegde gevangenisstraf wordt niet 
tenuitvoergelegd vóór den dag, waarop de voorziening van Regee
ringswege in de opvoeding van den schuldige onvoorwaardelijk 
eindigt." 

Artikel 39quater. 

"De tenuitvoerlegging van de ingevolge het vorige artikel opge· 
legde gevangenisstraf kan worden opgeschort bij een besluit van 
het hoofd van het Departement van Justitie. 

Dit besluit kan te allen tijde door het hoofd van hetzelfde Departe
ment worden herroepen ingeval de veroordeelde zich slecht gedraagt 
of in strijd handelt met de in zijnen verlofpas uitgedrukte voor
waarden. 

De gevangenisstraf wordt geacht te zijn ondergaan door het ver· 
loop van haren duur sedert den dag van het besluit tot opschorting 
van de tenuitvoerlegging en in elk geval op den dag waarop de 
veroordeelde den leeftijd van vijf en twintig jaren heeft bereikt, 
tenzij inmiddels dat besluit is herroepen." 

Artikel 39quinqu-jes. 

"De aa,nhouding van den veroordeelde te wiens aanzien een 
besluit tot opschorting van de tenuitvoerlegging der hem opgelegde 
gevangenisstraf is genomen, kan, indien hij zich slecht gedraagt of 
in strijd handelt met de in zijnen verlofpas uitgedrukte voorwaarden, 
in het belang der open hare orde worden bevolen door het hoofd 
van de gemeentepolitie ter plaatse waar hij zich bevindt of door 

V 22 
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den officier van justitie van het arrondissement waartoe die plaats 
behoort, onder verplichting om daarvan onverwijld kennis te geven 
aan het Departement van Justitie. 

Volgt daarna de herroeping dan wordt de uitvoering van de straf 
geacht te zijn aangevangen op den dag der aanhouding. ti 

Artikel 39sexies. 

"Het formulier van den verlofpas en de verdere voorst:hriften 
ter uitvoering van de artikelen 39quater en 39quinquies worden 
vastgesteld bij algemeenen maatregel van be03tuur." 

Artikel 39septies. 

"Bij niet-toepassing van artikel 38 of artikel 39 wordt de minder
jarige schuldige aan een feit, vallende in de bep<\ling van een mis
drijf, gestraft, indien hij tijdens de uitepraak van het eind vonnis 
in eersten aanleg den leeftijd van veertien jaren nog niet heeft 
bereikt, met plaatsing in eene tuchtst:hool, met geldboete of met 
berisping, en indien hij op dat tijdstip den leeftijd van achttien 
jaren niet, doch dien van veertien jaren wel heeft bereikt, met 
plaatsing in eene tuchtschool of met geldboete. 

Bij niet-toepassing van artikel 38 of artikel 39 wordt de minder
jarige die tijdens de uitspraak van het eindvonnis in eersten aanleg 
den leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, schuldig aan 
een feit, vallende in de bepaling van eene overtreding, gestraft met 
berisping. 

Indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen twee 
jaren zijn verloopen, sedert eene vroegere schuldigverklaring van 
denzelfden persoon aan eenig strafbaar feit onherroepelijk is geworden, 
kan, in plaats van berisping, de straf van plaatsing in eene tucht
school of geldboete worden opgelegd. 

De in artikel 9 b 1°., 2°. en 4°. vermelde bijkomende straffen 
worden niet opgelegd, indien de schuldige tijdens de uitspraak van 
het eind vonnis in eersten aanleg den leeftijd van achttien jaren 
nog niet heeft bereikt. 

Ten opzichte van minderjarigen, die den leeftijd van zestien 
jaren wel, doch dien van achttien jaren nog niet hebben bereikt, 
kan de rechter de voorafgaande bepalingen van dit artikel buiten 
toepassing laten en recht doen naar de bepalingen ten aanzien van 
personen boven den leeftijd van achttien jaren geldende, met dien 

---
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verstande echter, dat het opleggen van hechtenis, vervangende 
hechtenis daaronder begrepen, blijft uitgesloten." 

Artikel 390ctie8. 

"Indien de straf van berisping wordt opgelegd ka.n de rechter een 
termijn bepalen van ten minste één jaar en ten hoogste twee 
jaren als proeftijd, welke voor den schuldige ingaat onmiddellijk 
nadat de rechterlijke uitsprliak in kracht van gewijsde is gegaan. 
Indien ge ene andere hoofdstraf dan die van berisping toepasselijk 
is, doch de rechter geen termen vindt deze op te leggen of artikel 
38 of artikel 39 toe te passen, bepaalt hij een termijn van ten 
minste één Jaar en ten hoogste twee jaren als proeftijd, welke 
voor den schuldige ingaat onmiddellijk nadat de rechterlijke uit
spraak in kracht van gewijsde is gegaan. 

Bij het bepalen van zoodanigen proeftijd veroordeelt de rechter 
den schuldige tot de straf van plaatsing in eene tuchtschool. 

De tenuitvoerlegging van deze straf geschiedt alleen indien de 
veroordeelde opnieuw aan eenig strafbaar feit onherroepelijk mocht 
zijn schuldig verklaard. Alsdan geschiedt de tenuitvoerlegging zoodra 
mogelijk, behoudens de bevoegdheid van den rechter de opschorting 
te bevelen, indien het straf baar feit, waaraan de veroordeelde zich 
opnieuw heeft schuldig gemaakt, niet valt in de bepaling van een 
misdrijf. " 

Artikel 39novies. 

"De ingevolge het vorige artikel opgelegde straf van plaatsing in 
eene tuchtschool wordt geacht geheel te zijn vervallen indien vóór 
hare tenuitvoerlegging de proeftijd is verstreken. 

Met de tenuitvoerlegging van de straf eindigt de proeftijd. 
De proeftijd loopt niet of wordt geacht niet te hebben geloopen 

gedurende den tijd dat de schuldigverklaarde ter zake van een 
opnieuw gepleegd strafbaar feit wordt vervolgd en de rechterlijke 
uitspraa.k deswege nog niet onherroepelijk is geworden indien de 
beklaagde bij deze onherroepelijke uitspraak is schuldig verklaard." 

Artikel XII. 

Artikel 45, laatste lid, wordt gelezen als volgt: 

"De hoofdstraf van berisping en de bijkomende straffen zijn voor 
poging dezelfde als voor het voltooide misdrijf." 

------
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Artikel XIII. 

Artikel 49, derde lid, wordt gelezen als volgt; 

"De hoofdstraf van berisping en de in artikel 9 blo., 3°. en 4°. 
vermelde bijkomende straffen zijn voor medeplichtigheid dezelfde als 
voor het misdrijf zelf." 

Artikel XIV. 

Aan artikel 70 wordt een tweede lid toegevoegd, luidende; 

"Ten aanzien van een persoon, die vóór het begaan van het 
feit den leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, wordt 
elke der boven vermelde verjaringstermijnen tot een derde van den 
daar bepaalden duur ingekort." 

Artikel XV. 

Aan artikel 74 wordt een vierde lid toegevoegd, luidende; 

"De bepalingen van dit artikel gelden niet voor een minderjarigen 
persoon, die vóór het begaan van het feit den leeftijd van achttien 
jaren nog niet heeft bereikt." 

Artikel XVI. 

Aan artikel 76 worden een vierde I een vijfde en een zesde lid 
toegevoegd I luidende; 

"Ten aanzien van een persoon I die vóór het begaan van het feit 
den leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt I is de termijn 
dezer verjaring bij overtredingen acht maanden I bij misdrijven door 
middel van de drukpers gepleegd achttien maanden I en bij andere 
misdrij ven een derde langer dan de bij het tweede lid van artikel 
70 bepaalde termijn der verjaring van het recht tot strafvordering. 

Indien vóór de tenuitvoerlegging van de straf de veroordeelde I 

die tijdens zijne veroordeeling nog geen achttien jaren oud was, 
den leeftijd van een en twintig jaren heeft bereikt, vordert hij, 
die met deze tenuitvoerlegging is belast, dat de rechter die de straf 
heeft opgelegd, den duur zal bepalen der gevangenisstraf of hechtenis 
of het bedrag der boete, op het feit gesteld, welke straffen alsdan 
in de plaats treden der vroeger opgelegde. 

De bepalingen van het vierde en het vijfde lid van dit artikel 
zijn niet toepasselijk ten opzichte van gevangenisstraf, opgelegd 
ingevolge artikel 39ter of artikel 39septies, laatste lid." 
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Artikel XVII. 

Aan artikel 77 wordt een vierde lid toegevoegd, luidende: 

"Ten aanzien van een persoon, die zich aan de tenuitvoerleg

ging van het tegen hem uitgesproken bevol, bedoeld bij artikel 

39ter, onttrekt, vangt de termijn van verjaring der hem tevens 

naar de bepalingen van dat artikel opgelegde gevangenisstraf aan 

op den dag na dien, waarop hij den leeftijd van een en twintig 

jaren bereikt." 

Artikel XVIII. 

Na artikel 77 wordt het volgende artikel ingevoegd: 

Artikel 77 bis. 

n De straf van plaatsing in eene tuchtschool J bedoeld bij artikel 34 , 

wordt niet uitgevoerd, wanneer de veroordeelde door van zijn wil 

onafhankelijke omstandigheden feitelijk verhinderd is de verbeurd

verklaarde voorwerpen uit te leveren of het geldelijk bedrag, waarop 

zij bij de uitspraak geschat worden, te betalen." 

HOOFDSTUK IJ. 

[Betreft wijzigingen in het Wetboek van Strafvordering.] 

HOOFDSTUK IJL 

[Betreft wlJzlgmgen i.n de Wet op de regterlijke organisatie en 

het beleid der justitie.] 

HOOFDSTUK IV. 

DE WET VAN 15 JANUARI 1886 (Staatsblad nO. 7), houdende be

palingen tot uitvoering van de artikelen 38 en 39 van het Wetboek 

van Strafrecht, wordt ingetrokken. 

HOOFDSTUK V. 

Artikel 7, VOORLAATSTE LID, DER WET VAN 15 APRIL 1886 (Staats

blad nO. 64). houdende bepalingen, regelende het in werking treden 

van het Wetboek van Strafrecht en den overgang van de oude tot 

de nieuwe strafwetgeving, alsmede om overeenstemming te brengen 

tusschen de bestaande wetten en het nieuwe wetboek, wordt 

ingetrokken. 

lil 
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HOOFDSTUK VI. 

Overgangs- en Slotbepalingen. 

Artikel I. 

Jeugdige personen, op het tijdstip van het in werking treden 
dezer wet in een Rijksopvoedingsgesticht geplaatst, op last hetzij 
van den burgerlijken , hetzij van den strafrechter, worden geacht 
daarin geplaatst te zijn ingevolge artikel 39 bis van het Wetboek 
van Strafrecht, alsof zij overeenkomstig artikel 39 van dat Wetboek 
ter beSChikking van de Regeering waren gesteld. 

Te hunnen aanzien gelden de bepalingen van den algemeenen 
maatregel van bestuur, bij het tweede lid van artikel 39 bis van 
het Wetboek van Strafrecht voorgeschreven, met dien verstande 
echter dat de voorziening van Regeeringswege in hunne opvoeding 
eindigt uiterlijk op den dag, tot welken hunne plaatsing in een 
Rijksopvoedingsgesticht door den rechter is gelast. 

Artikel 11. 

De uitzonderingsbepaling van het bij deze wet aan artikel 74 

van het Wetboek van Strafrecht toegevoegde vierde lid geldt niet 
met betrekking tot overtredingen, begaan vóór het in werking 
treden van deze wet. 

Artikel ,1,. 

Deze wet treedt in werking op een nader door Ons te bepalen dag. 

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 op het Loo, den 12den Februari 1901. 

De Minister van Justitie, 

(get.) CORT v. D. LINDEN. 

(get.) WILHELMIN A. 

o. = Het aanvankelijk ingediend ontwerp. 
G. O. = Gewijzigd ontwerp. 

N. G. O. = Nader gewijzigd ontwerp. 
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ALGEMEENE BESCHOUWINGEN. 

[In de gewisselde stukken wordt meermalen gewaagd van de ontwerpen 29, 30, 31 en 
32. Tot goed verstand zij hier in 't algemeen herinnerd, dat bedoeld wordt met: 

ontwerp 29, het wetsoutwerp tot verandering der bepalingen van bet Burgerlijk Wet· 
boek betrekkelijk de vaderlijke macht, voogdij enz., (dat geworden is ae wet van tl 

Pebruari 1901, Stb. nO. 62), 
ontwerp 30, het wetsontwel'p tot verandering van het Burgerlijk Wetboek in betrek: 

king tot natuurlijke kinderen, het vader.chap enz. (door de Staten-Generaal niet afgedaan 

en in September 1901 ingetrokken), 
ontwerp 31, het wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht enz. met 

betrekking tot de bestraffing van jeugdige personen (dat geworden is de wet von 12 
];'ebruari 1901, Stb. nO. 63), waarvan de geschiedenis hier wordt medegedeeld, 

ontwerp 32, het wetsontwerp ter vaststelling der beginselen en voorschriften omtrent 
maatregelen ten opzichte ,'au jeugdige personen (dat gewor(len is de wet van 12 Februari 
1901, Stb. nO. 64), waarvan de geschiedenis is opgenomen in deel IV bI. 499 en volg.]. 

HET VOORGEDRAGEN STELSEL IN 'T ALGEMEEN. 

Memorie van Toeliohting. 

§ 1. Noodzakelipcheid van ingrijpende maatregelen. Verschillende omstan
digheden hebben ~amengewerkt om de noodzakelijkheid van ingrijpende 
maatregelen ten aanzien van jeugdige overtreders van de strafwet 
boven allen twijfel te verheffen. 

1°. Veel meer dan vroeger zoekt men tegenwoordig achter de 
materieele verschijnselen hunne psychische oorzaken. Heeft men eerst 
de aandacht gevestigd hoofdzakelijk op het misdrijf en zijne objectieve 
gevolgen, thans komt bij de criminalisten meer en meer de misdadige 
mensch op den voorgrond. En de lijn der causalitiit doortrekkende, 
streeft men er naar om de oorzaken op te sporen, die den mensch tot 
misdadiger vormen. 

Het wordt dientengevolge een der belangrijkste vragen, hoe er voor 
kan worden gewaakt, dat het kind niet den weg der misdaad betreedt. 

20. Een gevolg van het feit, dat men niet alleen bij de schuldvraag 
maar ook bij de behandeling der v~roordeelden op het karakter der 
betrokken personen de aandacht vestigt, was, dat in het bijzonder de 
gevolgen van het strafstelsel voor kinderen en jeugdige personen aan 
nauwkeurig onderzoek werden onderworpen. 
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Ten aanzien van vergrijpen door ieugdige personen gepleegd, moet 
de wijze van behandeling van de beklaagden en later van de schuldig . 
verklaarden, meer nog dan die van volwassenen, gericht zijn op ver
betering van het individu. 

Een doeltreffend optreden der justitie, bij het eerste vergrijp van 
eenigszins ernstig en aard, kan nog menigmaal de kwade neiging, 
waaruit het feit voortkwam, onderdrukken en dus de schuldige behoe
den voor dieper verderf en tevens de samenleving voor verdere her
haling van strafbare feiten. 

Het zedelijk bewustzijn van het kind is, nog evenals lichaam en 
geest, in wording en vatbaar zoowel voor ontaarding als voor gezonde 
ontwikkeling. \ 

De gezichtskring van het kind is beperkt. Het brengt de verhoudingen 
der maatschappij terug tot de kleine proportiën van zijn eigen ervaring. 

Naar mate van de behandeling, die r et kind in zijne jeugd ten deel valt, 
zal in vele gevallen de kleine deugniet van heden de ernstige misdadiger 
van straks zijn, of wel worden vervormd tot een braaf en nuttig burger. 

3°. Een derde feit, dat de noodzakelijkheid der betere berechting 
van kinderen op den voorgrond heeft gebracht, is het groot aantal 
recidivisten onder jeugdige veroordeelden. Veilig mag daaruit worden 
afgeleid, dat de straffen, gelijk zij thans worden toegepast, hun doel 
missen. Daarbij komt, dat in verschillende landen de criminaliteit der 
jeugd sterker toeneemt dan die der volwassenen en dat algemeen 
wordt geklaagd over de toenemende bandeloosheid der jeugd. En het 
is zeker niet te veel gezegd, wanneer men beweert, dat een groot 
aantal kinderen, beginnende met veelal ongestrafte baldadigheid en 
straatschenderij, langzamerhand overgaande tot vergrijpen tegen de 
strafwet van meer ernstigen aard, een weg betreedt, die eindigt in de 
gevangenis of het bordeel. 

De oorzaken van den ongunstigen toestand, van de verwaarloozing 
der jeugd, zijn velerlei: 

1 0. Zij liggen voor een deel bui ten het bereik van den strafwet
gever , en zijn het gevolg van algemeene sociale misstanden waaraan 
wel veel kan worden verbeterd, maar die zeker in de naaste toekomst, 
ook met den besten wil niet geheel kunnen worden verholpen. 

2°. Voor een ander deel moet de verwaarloozing van het kind 
worden toegeschreven aan het gemis van preventieve maatregelen bij 
schuld of nalatigheid der ouders. In deze leemte heeft het burgerlijk 
recht, niet de strafwetgever te voorzien. 

3°. Niet weinig draagt tot het geschetste euvel bij de straffeloosheid, 
welke tegenwoordig aan vele kinderen is verzekerd, gedeeltelijk omdat 
de strafrechtelijke verantwoordelijkheid is uitgesloten, gedeeltelijk ook 
omdat de strafvervolging wordt nagelaten uit de meer en meer veld
winnende overtuiging dat de middelen van repre3sie die de wet geeft 
ondoeltreffend zijn. 1 Het kind leert daardoor reeds vroeg dat het zonder 

1 Jb.r. mr. A. J. RETHAAN MACARÉ, Hand. Ned. Jurisleover. 1895, bladz. 195 vlgg. 

-
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eenig nadeelig gevolg wetten en verordeningen kan overtreden. Het 
krijgt zoodoende eene zekere minachting en onverschilligheid voor de 
overheid en in de jaren, dat zijne indrukken het levendigst zijn, wordt 
zijn zedelijk bewustzijn misvormd. Daar komt bij dat de ouders of 
voogden niet zelden voor de verleiding bezwijkeJ;! en van de straffeloos
heid van het kind gebruik maken, om door hem daden te doen ver
richten, waarvoor ,zij zich zelven zouden wachten. 

40. De voornaamste oorzaak echter, die de strafwetgever geroepen 
is weg te nemen, ligt in de fouten van het strafstelsel zelf. De vraag 
of ons tegenwoordig strafstelsel voor jeugdige delinquenten, of het in 
zijn algemeenheid ook op hen toepasselijk formeel strafrecht zelfs aan 
redelijke eischen voldoet, vindt onverdeeld ontkennende beantwoording. 

Voor kinderen van 10-16 jaar kent het Wetboek van Strafrecht 
geene andere straffen, dan die welke aan ouderen worden opgelegd. 
Derhalve als hoofdstraffen, gevangenisstraf, hechtenis en geldboete j 
alleen de maxima zijn l/s lager gesteld, terwijl de straffen van gevan
genis en hechtenis dool' hen, die tijdens hunne veroordeeling den 
leeftijd van 14 jaren nog niet hebben bereikt, niet in afzondering 
worden ondergaan. 

Boe werken nu deze bepalingen in de praktijk? 
De rechter is blijkbaar afkeel'lg van het opleggen van langere 

gevangenisstraf aan jeugdige personen ook na hun veertiende jaar. 
V olgens de gevangenisstatistiek ondergingen van de in de gewone 

strafgevangenissen opgenomen jongelieden van 14-16 jaar ongeveer 
85 pct. eene straf van niet meer dan drie maanden, en van deze de 
helft eene van niet meer dan ééne week. 

Deze komen dus niet in de bijzondere gestichten maar in de gewone 
strafgevangenissen en worden op volkomen gelijken voet behandeld als 
volwassenen. 

De jongeren, die hun straf in gemeenschap moeten ondergaan, wor
den doorgaans in de tot hulp-strafgevangenissen aangewezen huizen van 
bewaring opgenomen. 

Voor de tot meel' dan drie maanden veroordeelden zijn afzonderlijke 
gestichten bestemd, omdat men heeft begrepen, dat het niet aanging 
kinderen beneden 14 jaren, gedurende een eenigszins lang tijdsverloop, 
met andere veroordeelden van meel' gevorderden leeftijd in gemllen
schap te plaatsen. 

Intusschen is het getal del' veroordeelden in die bijzondere gevange
nissen, te 's Hertogen bosch en te Montfoort, gezamenlijk gedurende 
elk der jaren van 1890-1895 respectievelijk 40, 29, 24, 2], 40 en 
24, waaronder nog eenigen ouder dan 14 jaar, krachtens art. 12, 3°. 
Wetboek van Strafrecht. 

Deze cijfers beteekenen inderdaad zeel' weinig in verhouding tot de 
4 à 5000 jeugdige veroordeelden, welke dus bijna allen hunne 
vrijheidsstraf in andere gevangenissen ondergaan. . 

De celstraf is voor kinderen even ondoelmatig als de gevangenis
straf, welke in gemeenschap wordt ondergaan. 

Korte celstraf mist alle opvoedend karakter. Van onderwijs gedurende 
zoo korten tijd - voor zoovel' het aan de hiel' bedoelde delinquenten 
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wordt gegeven - is evenmin heil te verwachten 1 als van enkele 
bezoeken van een godsdienstleeraar. Van uitoefening van een ambacht 
kan geen, van het verrichten van arbeid nauwelijks sprake zijn. De 
straf mist ook afschrikwekkend karakter. Het kind houdt zich in zijn 
's winters goed verwarmde cel bezig met eenige lectuur, ziet zich 
geregeld goed voedsel toegediend en vindt eene voldoende legerstede 
voor zich gereed. Met dat alles zijn verblijf tehuis vergelijkende, zal 
het in den regel weinig gevoelen tot straf in de gevangenis te zijn. 

Voor kinderen beneden 14 jaren is de celstraf, gelijk onze wetgever 
te recht heeft begrepen 1, bepaald af te keuren. Op dien jeugdigen 
leeftijd gaat het groote voordeel van afzondering, het door overpein
zingen iu de eenzaamheid komen tot inkeer en het opvatten van goede 
voornemens voor de toekomst, geheel verloren. Daarentegen werkt die 
eenzaamheid juist op het jeugdig gemoed in zooverre verderfelijk, dat 
zij beangst maakt en afleiding doet zoeken in verkeerdheden, temeer 
daar geregelde arbeid voor kinderen, zonder hulp en voortdurend, toe
zicht, zoo goed als uitgesloten is. Even verkeerd als de celstraf zoo 
niet erger, is de gemeenschap. De jeugdige delinquent luistert maar
al te gretig naar hetgeen zijne lotgenooten, meesttijds in het kwaad 
volleerde personen, hem vertellen. Dat hier niet alleen geene verbete
ring mogelijk, doch verslechtering onvermijdelijk is, staat vast. 

De afzonderlijke gestichten voor jeugdige veroordeelden houden feite
llik het midden tusschen gevdngenissen en opvoedingsgestichten. Geheel 
als opvoedingsgestichten kunnen zij niet zijn ingericht, zoolang zij. als 
bestemd tot het ondergaan van gevangenisstraf, gevangenissen moeten 
blijven; volkomen gelijk aan gewone gevangenissen kunnen zij anderzijds 
niet worden zonder dat de Staat zijne verplichting verzaakt om, waar hij 
de zorg voor kinderen, zij het ook gestrafte, op zich neemt, zich aan 
opvoeding en onderwijs te laten gelegen liggfln. Hoe meer echter met den 
aard der delinquenten rekening wordt gehouden, hoe meer het gesticht het 
karakter van gevangenis zal gaan verliezen, hoe minder reden er tevens 
is de daar1n op te nemen personen tot gevangenisstraf te veroordeel en. 

Reeds bij het tot stand brengen van het Strafwetboek werd de 
moeilijkbeid gevoeld om jeugdige personen gevangenisstraf ie doen 
ondergaan j eenerzijds wilde men heu niet blootstellen aan de nadeelen 
van eenzame opsluiting en anderzijds deinsde men voor eene uitbreiding 
der gpmeenschap terug. Aanvankelijk had de Regeering voor~esteld de 
uitzondering op den regel tot het 16de jaar uit te strekken; doch zij 
bracht die tot het 14de jaar terug, ingevolge een voorstel van de Com
missie van Rapporteurs der Tweede Kamer, gedaan bij wijze van transactie 
tusschen hen, die het stelsel van afzondering ook voor menigen jeugdigen 
boosdoener wenschelijk achtten, en diegenen, bij wie de bezwaren tegen 
eenzame opsluiting van kinderen overwegend waren. Bij de samenstel
ling van de wet van 3 Januari 1884 (Staatsblad nO. 3), de zoogenaamde 
gestichtenwet [zie deel IV bI. 1 volg.], scheen men meer dan in 1881 
doordrongen van de wenschelijkheid om jeugdige personen, zelfs nog 
17 -jarigen, niet met andere veroordeeldeu in aanraking te brengen, 

1 Mr. H. J. SMlDT, Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht, J. bladz. 224 
[2e uitg. bI. 258]. 
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want de genoemde bijzondere strafgevangenissen werden ook bestemd 
voor veroordeelden tusschen 14 en 18 jaren, die ongeschikt mochten 
blijken voor afzonderlijke opsluiting, terwijl voor ouderen, die in de
zelfde omstandigheden verkeerden, andere gestichten waren aangewezen. 

Onder hen, die hechtenis ondergaan, bevinden zich velen, die tot 
geldboeten werden veroordeeld, doch zich aan de hellhtenis onder
werpen. Ook die veroordeeling tot geldboete zooals zij geregeld is, 
verdient voor jeugdige personen afkeuring. Voor hen, die de boete 
niet betalen, omdat daarvoor in de plaats treedt hechtenis, die, wegens 
haren terecht afgekeurd en invloed, meestal slechts voor één dag of 
voor enkele dagen aan jeugdige personen wordt opgelegd, en juist 
daardoor van de boetebetaling terughoudt; voor hen daarentegen, die 
wel de boete voldoen, omdat deze dan bijna altild ophoudt straf voor 
den schuldige te zijn. Waar de ouders veelal van een karig loon met 
een groot gezin moeten leven, is het uitzondering, dr.t de opgelegde 
boete wordt betaald, doch regel, dat het kind eenige dagen in het 
huis van bewaring gaat doorbrengen. In de jaren 1893 tot 1896 
ondergingen dau ook respectievelijk niet minder dan 1401, 1545, 
1265 en 1270 personen beneden de 16 jaren de vervangende hechtenis. 
Deze wordt biina altijd eerst toegepast nadat de termijn der betaling 
van de boete reeds ruim is verstreken. Het bedenkelijke van den maat
regel op zich zelf wordt dus nog verhoogd door de omstandigheid, dat 
de straf veel te laat op het feit volgt om indruk te maken. Als 
daarentegen de boete wel wordt voldaan, geschiedt dit meestal omdat de 
ouders daartoe, zonder groote opoffering, in staat zijn, in welk geval 
het veroordeelde kind geenerlei onmiddellijk leed van de straf ondervindt. 

§ 10. Het stelsel del' bescherming en bel'ecl/ting van kindel'en en jeugdige 
pel'sonen in zi:jn geheel. Het groote kwaad der verwaarloosde, gevaarlijke 
en tuchtelooze jeugd is niet te beheerschen door palliatieven, welke 
symptomen verzachten of bedekken, doch de oorzaken niet deren. Het 
is evenmin te verhelpen door eelle fragmentaire regeling en een onvolledig 
ingrijpen, omdat steeds uit de veronachtzaamde rest het kwaad opnieuw 
zou aangroeien en zich verspreiden tot den ouden zorgwekkenden omvang. 

Is alzoo volledige voorziening noodzakelijk, eene eenvormige behan
deling zou I bij de zeer gecompliceerde verschijnselen, noch passend noch 
afdoende zijn. 

De overheid alleen is onmachtig omdat zij uiet kan doordringen tot 
de intimiteit van gezinnen en samenleving, waar Let criterium moet 
gevonden worden van den aard des kwaads en waar alleen voldoende 
kennis van feiten en omstandigheden is te vinden. 

De overheid is ook daarom onmachtig om dit eu vel te beheerschen, 
omdat zij niet kan voorzien in die behoefte aan liefde, die een onmis
baar element is bij de verzorging van een groot deel der betrokken 
kinderen, noch die intensiteit van godsdienstig leven kan verschaffen, 
welke door een groot deel des volks I schoon in verschillende vormen I 
wordt begeerd I en zonder welke de overheid niet gesteund wordt door 
hen I welker medewerking en sympathie voor eene richtige vervulling 
harer taak onmisbaar zouden zijn. 

Doch evenzeer is het particulier initiatief onmachtig, omdat bijzon-
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dere personen wel in staat zijn de vereischte ervaringen op te doen, 
doch niet om de verkregen kennis te verzamelen, te ordenen en toe 
te passen; omdat bijzondere personen ook niet vermogen te breken de 
macht en het gezag, die in normale omstandigheden door de overheid 
worden gesteund, en geen recht hebben om als heer en meester zich 
te gedragen tegenover anderen, die, hoezeer in hunne oogen zorgeloos 
of misdadig, toch gelijke rechten hebbl'n als zij; en omdat zij niet in 
staat zijn voldoende waarborgen te geven voor eene redelijke toepassing 
van strenge tuchtmiddelen, noch aan hunne zorg mag worden overge
laten te waken tegen de gevaren, welke het maatschappelijk belang dreigen. 

Op grond van deze overwegingen heeft de ondergeteekende getracht 
een stelsel op te bouwen, waarin gerAkend wordt zoowel op de macht 

. der overheid als op de toewijding van particuliere personen, en waarin 
ieders taak, zooveel mogelijk datgene wat van hem mag worden ver
wacht, is bepaald, is aangewezen en begrensd, opdat gansch het volk 
den strijd kunne aanvaarden tegen een kwaad, dat zoozeer de levens
belangen van geheel het volk raakt. 

Allereerst is in het oog gevat de groote massa der kinderen, die be
hoefte hebben aan betere en meer zorgvuldige opvoeding. Eene voorloopige 
scheiding wordt tot stand gebracht tusschell die kinderen, waar blijk
baar schuld der ouders aanwezig is, en die, waar het gevaarlijk karakter 
van het kind, door daden gebleken, op den voorgrond treedt. 

In het eerste glIval toch zal allereerst aan bescherming van het kind, 
in het tweede aan bescherming der maatschappij moeten worden gedacht. 
Voor de eerste groep wordt, niet zonder financi!!elen steun van den 
Staat, een beroep gedaan op de bijzondere liefdadigheid. Doch de tweede 
groep neemt de overheid zelve in hare hoede, omdat het een deel is van 
hare eigenaardige taak voor de veiligheid der maatschappij zorg te dragen. 

De rechter is aangewezen als de critische macht, aan welke de taak 
is opgelegd om in te grijpen in het gezag van ouders of voogden en 
over dwangopvoeding of straf uitspraak te doen. 

Door de uitspraak van den welingelichten rechter worden toch kin
deren, die de strafwet overtreden, doch wier afdwaling ligt aan eigen 
schuld of oogenblikkelijke zwakheid van weerstandsvermogen, niet aan 
een veranderd systeem van opvoeding onderworpen, maar wordt te hunnen 
aanzien eene poging aangewend om door tastbare tuchtmiddelen het be
dreven kwaad te herstellen. Eenerzgds weder worden de ouders aange
wezen als het gezag, dat de noodige maatregelen zal beramen en ten 
uitvoer leggen, anderzgds, waal' dit gezag te kort schiet, worden pas
sende overheidsstl'affen bevolen. Doch nadat de rechter zijn oordeel heeft 
geveld, wordt aan het uitvoerend gezag overgelaten de redelijke uit
voering van zijne beslissing. 

Die overheid wordt in de uitvoering van haal' taak gesteund door 
een opperste raad van bijstand, toezicht en advies, samen te stellen uit 
personen van verschillende politieke en godsdienstige richting. Aan de 
overheid, aldus voorgelicht, is de taak toegedacht, vooreerst om na 
verkregen ervaring het kind, dat voorloopig in een Staatsgesticht wordt 
opgevoed , over te brengen onder de hoede van hen, die het best voor 
zijn belang zullen waken en zoo veel mogelgk naar geest en opvatting 
van züne ouders en natuurlijke verzorgers. En in de tweede plaats om 
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voor te bereiden en ten uitvoer te brengen den terugkeer van het kind 
in de maatschappij of in het ouderlijk huis. 

Bij de vervulling van zijn taak zal deze raad van bijstand worden 
gesteund dool' de voorlichting van besturen del' bijzondere en van com
missies van toezicht der Staatsopvoedingsgestichien. Doch bovendien 
worden als schakel tusschen overheid cn bijzondere personen in het leven 
geroepen de naden van voogdij", eenerzijds verband houdende met de 
Regeering, anderzijds in voortdurende aanraking met de maatschappij 
in haar leven en werking. 

Daardoor wordt het mogelijk, dat de' overheid, uit hare hoogte af
dalend, inlichtingen inwint omtrent tal van bijwnderheden, die anders 
voor de dienaren van het gezag gesloten zijn. 

Daardoor wordt het aan den anderen kant mogelijk, dat iedereen, 
die belang stelt in de zaak del' verwaarloosde jeugd, de autoriteiten in 
beweging stelt, welke anders voor bijzondere personen niet gemakkelijk 
toegankelijk zijn. Op deze wijze worden vormen geschapen en opengesteld 
voor den vollen stroom van het gezonde volksleven, en is de mogelijk
heid gegeven voor de eendrachtige samenwerking van verschillende par
tijen en gezindheden tot bereiking van een doel, dat zij allen gemeen 
hebben en hun allen even heilig behoort te zijn. 

Aldus doende zal ongetwijfeld veel overblijven, dat buiten het bereik 
moet worden geacht van de macht en de kennis van het tegenwoordige 
geslacht, doch tevens zal een taak worden annvaard, bij uitstek de in
spanning waardig, zoo wel vau de overheid als van de bevolking, want 
gelijk de onsc1lUid van het kind behoort tot de heiligste en meest hoop
volle goederen, den mensch geschonken, zoo is el' weinig zoo droevig 
als het kind verwaarloosd, verlaten of mishandeld te zien door hen, 
die èn dool' de Voorzienigheid èn dool' de menschelijke instellingen als 
zijne natuurlijke hoeders en wachters zijn gesteld. En het is eene taak 
van hooge rechtvaardigheid om eenerzijds de maatschappij tegen het be
dorven en gevaarlijke kind te beschermen en anderzijds het kind tegen bet 
bederf der maatschappij. Het is eindelijk eene zaak van boog sociaal belang 
om den voortgang te stuiten van eene kwaal, die het volksorganisme 
aantast in zijne fijnste vezelen en voortwoekert van geslacht tot geslacht. 

De invloed ten goede op het gansche volksleven is onberekenbaar, 
indien men el' in slagen mag een deel der kinderen, die thans opgroeien 
voor het kwaad I te redden en te helpen en op te leiden tot eerzame 
moeders en nuttige burgers der maatschappij. 

Verslag der Tweede Kamer met Regeerinllsantwoord. 

§, 1. Algemeen was men ingenomen met dit wetsontwerp en met de 
wijze waarop het in de Memorie vau Toelichting is toegelicht. Een woord 
van bijzondere hulde werd den Minister gebracht wegens de schoone en 
warme uiteenzetting van het stelsel der bescherming en berechting van 
jeugdige personen, voorkomende in § 10 der Memorie . 

.b:enige leden meenden, dat bij de vermelding der oorzaken van de 
verwaarloozing der jeugd [in den aan vang] der Memorie ook gewezen 
had behooren te worden op het godsdienstloos onderwijs. Zij waren van 
oordeel, dal. tot wering van die verwnarloozing meer is te wachten van 
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ontwikkeling van godsdienstzin dan van strafrechtelijke maatregelen. Wordt 
de godsdienstzin van het kind op de school ontwikkeld, dan zal het zeker 
niet meenen» dat het zonder eenig nadeelig gevolg wetten en verordeningen 
kan overtreden". (Memorie van Toelichting [hiervoor bl. 344 en 345].) 

De algemeene ingenomenheid met dit wetsontwerp en met de 
wijze waarop het in de Memorie van Toelichting is toegelicht geeft 
den ondergeteflkende, erkentelijk voor de hem daarvoor gebrachte 
hulde, reden tot bijzondere voldoening. 

Bij de vermelding van eenige der velerlei oorzaken van de ver
waarloozing der jeugd, op bladz. 1 der Memorie, heeft de onder
geteekende niet gewezen op »godsdienstloos onderwijs". Zoude het 
wijs zijn geweest, waar gezocht werd naar een gemeenschappelijk en 
grondslag tot regeling van een groot volksbelang, een stelling uit 
te spreken die te recht of te onrechte als een toespeling op het 
openbaar lager onderwijs zou worden opgevat? Miskenning van den 
invloed in dezen van den godsdiemt kan den ondergeteekende zeker 
niet worden verweten. Immers reeds in § 10 der Memorie van 
Toelichting verklaarde hij, dat o. a. daarom de macht der overheid 
en de toewijding van particuliere personen moeten samengaan, omdat 
de overheid niet missen kan de medewerking en sympathie van 
zoovelen , die hunnen steun niet geven zonder de intensiteit van 
godsdienstig leven, welke de overheid niet verschaffen kan. Ook bij 
de meest zorgvuldige ontwikkeling van den godsdienstzin bij het 
kind, hetzij dan op school, hetzij alleen daarbuiten, blijft intusschen 
waar wat de Memorie van Toelichting [in den aanvang] zegt, namelijk 
dat de bestaande straffeloosheid het kind leert zonder eenig nadeelig 
gevolg wetten en verordeningen te kunnen overtreden. De uitdruk
kingen »straffeloosheid" en »nadeelig gevolg" moeten toch uitsluit6nd 
worden beschouwd in het verband, waarin zij daar worden gebruikt: 
»straffeloosheid" in verband met het achterwege blijven van straf
vervolging, »nadeelig gevolg" in den zin van straf als middel van 
repressie, door de wet gegeven. 

Beraadslagingen in de Tweede Kamer. 
(7 Juui 1900.) 

De heer DE SA VORNIN LOHMAN: .... Alle vroeger gehuldigde beginselen [wor
den] overboord geworpen. 

Niet meel' op de misdaad komt het aan, maar op den misdadiger , want het is 
alleen met de verbetel'ing van den schuldige waarmede de rechte I' te makelI heeft, zekel' 
om hem tot het bewustzijn te bl'engen dat men hem opoffel'L aan het hooge re gemeen
schapsbelang en hem het vel'heffende eu heerlijke van die opoffel'ing te doen ge\·oelen. 

Als de volwassene niet verantwool'delijk is, dan zijn a fOI'tiol"Ï de niet vol wasse
nen ook niet verantwoordelijk. De recidive neemt schrikbal'end toe , maal', natuUl'lijk, 
de menschen hebben geen schuld, wel de sociale toestanden. Wij mogen intusschen 
niet vel'geten dat wij nu een halve eeuw millioenen hebben uitgegeven om door 
middel van de volksschool het peil del' zedelijkheid te verhoogen; wij mogen ook 
niet vel'geten dat in vele opzichten de sociale toestanden thans veel betel' zijn dan 
vele jaren geleden. Maar toch, dat de I'ecidivisten steeds toenemen in aantal is de 
schuld van de sociale toestanden 1 
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En nu, ten einde l"aad, zal men het bepl'Oeven met de dwangopvoeding, Dit is 
het nieuwe middel om te zien nog iets tel'echt te brengen van hetgeen bedorven 
is, Maal' ik ben ovel'tuigd dat het niet veel zal baten, want de moderne mOl'alisten 
en de moderne strafrechtleel'llarS zelf zijn de schuld , althans mede de schuld van 
de toeneming del' misdaden, Men ondermijnt stelselmatig alle geloof in God; het 
geloof in een alzienden God, die de misdaden, ook de verbol'gen misdaden, ziet 
en straft, hiel' en hiernamaals; in een God, die zich met 's menschen daden bemoeit, 
Men ontkent dat God ons Zijne wetten gesteld heeft, dat Hij daal'l\an gehoorzaam, 
heid eischt en aan de ovel'heid opdraagt om die te doen gehool'zalDen , omdat het 
Zijne wetten zijn en om niets andel's, Men ontkent de zonde, en daarom kan men 
niet spreken van zedelijke verontwaardiging ovel' de daad die stl"af eischt, 

In plaats van den God dien men verwel'pt , komt de Staat die tot zelfvel'dediging 
den dadel' stl'l\ft. Ook de Staat is gedetermineel'd, dat spreekt vanzelf, maal' hij 
is de sterkste, daarom dwingt hij, niet om de zedelijkheid, maal' om zich zelf te 
handhaven; hij doet den overtredel' weg uit zijn midden, niet omdat het onrecht 
schl'eit ten hemel, maal' om el' geen last van te hebben, En zoo eindigt het huma
nisme in tel'rorisme, 

Deze beginselen worden bijna algemeen aan de Univel'siteiten geleel'd en van 
daaruit ingezogen dOOl' het volk , niet juist dOOl' de boosdoenel's die in den regel 
wel weinig kennis zu lIen nemen van al deze fl"aaie theorieën , maal' dOOl' de gansche 
omgeving en het publiek in het algemeen. 

Het begl'Îp van misdrijf, van om'echt, van schande del' straf vel'dwijnt, de ovel'
tl'eder is eigenlijk het slachtoller van onze slechte sociale toestanden. 

EI' zijn ook wel rijke schelmen, die men toch moeilijk kan beschouwen als 
slachtoffers van die ellendige sociale toestanden, maal' die schelmen die zich vet 
mesten op ongeool'loofde wijze . dat zijn maniakken, 

In plaats van zedelijke verontwaal'diging over de misdaad . die volstl'ekt niet 
gepaard behoeft te gaan aan een hal'de vel'oordeeling van den misdadiger, komt 
een leel' die èn den misdadiger èn zijn geheele omgeving ontzenuwt, Men leert 
ons voortdul'end zeggen: ik kan el' niets aan doen, het is niet mijn schuld, Het 
is uu niet meel' mogelijk, gelijk men in het begin dezer eeuw ons geleel'd heeft, 
te loochenen de booze natuuI' van den menseh, zijn aanleg tot het booze; onge, 
lukkig heeft men ondervonden dat die aanleg wel degelijk bestaat, 

Maal' nu is de man of krankzinnig , wanneel' hij onverbeterlijk is, Of, als hij 
wel vel'beterlijk is, ziek ten gevolge van de sociale toestanden, en daal'om moet 
hij Of als kJoankzinnig Of als vel'pleegde wOl'den behandeld en de taak van den 
rechtt'r is niet meel' de heilige gerechtigheid te handhaven, maal' uen dadel' te 
onderzoeken, te beoOl'deelen, op te voeden, desnoods op te offeren, hoewel noode I 
En de dadel', dat ongelukkige lam , het slachtoffer, wl'eekt zich waal' hij kan op 
de hal'de maatschappij, die oorzaak is van zijn wanbedrijf en hem dan nog boven
dien om het plegen daarvan leed aandoet, Ik vl"aag of hij. in dit stelsel , daarin 
geen gelijk heeft 7 

Ik accepteer deze wet, hoewel ook de daartegen aangevoerde cl'Îtiek mij in vele 
opzichten juist schijnt, om de volgende redenen, 

VOOl'eerst omdat ik el'ken dat het modeme stl'afrecht fiasco gemaakt heeft en 
dat dit een reden te meel' is om nu alles aan te grijpen om het toenemen van 
misdrijven tegen te gaan, Baat het niet, schaden zal het ook niet, 

De tweede reden is, omdat ik vI'ees dat zeel' vele l'echtel'S , voortgekomen uit 
de model'ne scholen, nu staan op moel'assigen bodem en vool'alsDOg voor gezondere 
begrippen van recht en plicht niet vatbaar zijn, 

De derde reden is , omdat men VOOI' de toepassing van deze wet de hulp ook del' 
Christenen en hunne gestichten wil inroepen, 

1 : 
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De Minister heeft wel gevoeld - en dat zullen ook wel buiten hem velen ge
voelen die de moderne strafl'echtsbeginselen toegedaan zijn - dat per slot van 
rekening dit alles heel fl'aai is in de boeken, maal' ellendig is voor de practijk, 
en dat het daarom ten slotte toch maal' beter is dat bet kind terechtkomt bij die 
stichtingen die van gansch andere beginselen uitgaan, 

De vierde reden is, omdat ik deze geheele regeling, evenals die van de politie
verordeningen, hoewel staande in het Strafwetboek, beschouw als te vallen buiten 
het stl-afl'echt, en dus ook buiten de beginselen waardoor dit beheerscht wordt, 

Het is, na het tot stand komen van het Strafwetboek, steeds meer mijn ovel'
tuiging gewOl'den, dat politie-oyertredingen niet tehuis behool'en in een Wetboek 
van Stl'afl'echt, maal' in een afzonderlijk wetboek moeten staan, omdat zij iets 
anders zijn dan misdl'ijven, en door andere beginselen beheel'scht worden, Het is 
mijn gevoelen dat deze geheele dwangopvoeding veel betel' gel'egeld kan worden in 
een afzonderlijke wet, zoodat men niet langer gedwongen zal zijn allel'lei beginselen 
op te nemen, die in een sll'afvol'dering volstrekt niet op bun plaats zijn, maal' die 
wel op hun plaats zijn, waal' het geldt de dwangopvoeding , een gansch andere 
zaak. lk kan dit denkbeeld echter niet doOI' middel van epn amendement of op 
andel'e wijze verwezenlijken. Daarom moet ik mij er voorloopig bij nederleggen, 
Maar ik meen dat, indien men dezen weg wil opgaan, het veel beter zoude zijn 
een geheel afzonderlijke regeling te maken buiten het Strafwetboek om, 

Ik zal dus nooit een van de beginselen, waal'op deze dwangopvoeding bel'ust, 
el'kennen als een beginsel van strafl'echt, Toegepast op misdadigel'~, op volwasse
nen, vind ik die beginselen "absurd" en gelukkig anti·nationaal. 

Het "beste deel" der natie moge al deze moderne beginselen heel fl-aai vinden, 
maar het eenvoudige en domme volk, waartoe ik ook behoor, gelooft nog in een 
God, die wil dat wij de ovel'treding van Zijn gebod strafTen, omdat Hij ons Zijn 
gebod gezet heeft, Dat volk, al weet het zich niet \'an alles rekenschap te geven, 
maakt nog ondel'scheid tusschen het overtreden van bevelen, die de ovel'heid stelt 
tot handhaving van de uitwendige orde, en misdrijven die een verzet zijn tegen de 
zedelijke ol'dening Gods, Ook dat volk kan sommige vl'agen niet beantwoorden, 
zooals het vel'band van het Godsbestuur met 's menschen zedelijke vrijheid en vel'
antwoordelijkheid; met zijn verstand kan het zu Ike vragen niet tot oplossing 
bl'engen, Maal' het weet eel'biedig te buigen, waal' het vraagstukken geldt, te 
hoog VOOl' het menschelijk verstand, Het is echtel' te dom om op eenig gebied 
eenvoudig te ignoreel'en wat ieder onzer dagelijks als bestaande erkent, namelijk 
persoonlijke schuld en pel'soonlijke verantwoordelijkheid, en straf als het natuurlijk 
nitvloeisel en I'echtvaardig gevolg der ongerechtigheid, 

ik velozet el' mij niet tegen dat iemand gedul'ende een groot deel van zijn leven 
aan tien arm del' gerechtigheid onttl'okken wOI'dt, gelijk dit wetsontwel'p doet, 
ten einde, zij het op Staatskosten, het bestaan eenel' zedelijke ordening betel' tot 
zijn bewustzijn te brengen, in de hoop dat hij lateI' niet met de justitie in aan
raking zal komen; maar in geenen deele geef ik daarmee toe dat een mensch, ja . 
dat zelfs een kind niet zedelijk verantwoordelijk is, dat er niet vóór het 18de jaar 
spl'ake mag zijn van oOl'deel des onderscheids of dat dit begrip, al is het niet 
precies te begl'enzen of te omschrijven, onbruikbaar zou zijn, 

Ik ontken dat de ovel'heid met het recht en de verplichting zou hebben het 
kind, zoolli'a het tot jaren des onderscheids is gekomen, te stl-alfen. Gouden 
bergen stel ik mij van deze methode van dwangopvoeding ook niet voor, Evenwel, 
tie bestaande toestand is slecht i misschien gelukt het daarin wat vCl'betering te 
bl'engen. Doch duurzame vel'betering is eerst te wachten, als de menschen, als 
ook de overheid zelve die strafTen moet, terugkeert tot de beginselen waal'op de 
Chl'Îstelijke maatschappij in haal' besten tijd steeds berust heeft, 
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De heel' TROELSTRA : Het belangl'ijke ontwel'p dat aan onze aandacht is 
ondel'wol'pen. handelt ovel' de criminaliteit van de jeugd en de Minister heeft in 
de Memol'ie van Toelichting viel' oOl'zaken genoemd, die . volgens hem, de stel'ke 
Cl'iminaliteit van d~ jeugd ten onzent in de hand wel'ken, Vool'eel'st bespreekt de 
Ministe1' de algemeene sociale misstanden, waal'tegen in dit ontwel'p niet kan 
wOl'den te velde getokken""" [Daal'În] zie ik wel ,Iegelijk den gl'ootsten facto I' 
VOOI' het plegen van anti-sociale daden, niet alleen in den zin van oeconomische 
missta1lden, maal' in algemeenen zin, al die uiterlijke factol'en vool'tkomend uit het 
milieu, waal'in de jeugd vel'keel't, en die tot allerlei vel'keel'de daden kunnen leiden, 

Ten tweede zoekt de Ministel' de oorzaak van de cl'iminaliteit del' jeugd bij de 
oude1'S; ten derde 111 de sl1"all'elMsheid die den jeugdigen misdadigel'S wegens ons 
gebl'ekkig tegenwo01'dige I'echt is vel'zeke1'd. omdat de ,'echtel'lijke macht toch 
langzamerhand meel' en meel' heeft ingezien, dat het betel' is de jeugd te laten 
loopen, dan dit recht toe te passen, 

Tn de vierde plaats erkent de Ministel' dat de gl'oote cl'iminaliteit voor een groot 
gedeelte een gevolg is van de fouten in ons tegenwoordig stl'afstelse1. 

In het Voorloopig Vel'Slag en ook in de ,'ede van den vOl'igen geachten spreker 
we,'d bij die viel' oOlozaken van cl'iminaliteit nog een vijfde gevoegd, 

Die v\jfde oorzaak zou zijn een verslapping van de moraliteit wegens ve,'minde
dng van den godsdienstzin, Het onderwijs en in het algemeen ook de geest van 
het volk zou niet meel' zoo sterk den invloed van godsdienstzin ondel'vinden als 
vroege1' wel het geval was, 

Wat die oOlozaak beli'eft zou ik aan de heel'en, welke die meening zijn toege
daan, wel een vraag willen doen, Dit> v,'aag is deze: ik geloof dat wij het met 
elkandel' eens zullen zijn, dat el' geen enkele godsdienst is die haal' belijdel's op 
alle maniel'en zoo onJel' zijn i1lvloed houdt, op de school bij het gewone onderwijs 
en ook in het dagelijksche leven , als de Katholieke godsdienst, Onde,' "PJ'Otestan
ten" worden in de Gel'echtelijke Statistiek alle I'ichtingen beg,'epen) waal'01ldel' 
ook zijn. die zich bittel' weinig met den godsdienst bemoeien; ook is een Protes
tant niet zoozee,' ondel'w01'pen aan een dool'loopend contact met de Ke,'k als de 
Katholiek, Lk geloof dus gel'ust te mogen zeggen. dat de Katholieken het meest 
ondel' den invloed van den godsdienst zijn, Wanneel' het nu waal' was, dat de 
godsd ienst het middel is om het plegen van strafrechtelijk vel'boden daden tegen 
te gaan) dan zou uit het medegedeelde logisch moeten volgen, dat onder de 
Katholieken de cl'iminaliteit het gel'Îngst was, 

Het tegendeel is echtel' waal', Het is in de Belgische Kame,' eenigen tijd geleden 
dool' m\in geachten vl'Îend Van de Velde opgemel'kt) dat in de Katholieke dist,'ic
ten in België het aantal misdaden naaI' even,'edigheid veel /1,,'oote,' is dan in die 
waal' socialisten zijn gekozen, Men zou dus eel'der kunnen zeggen: geen bete" 
middel tegen de c,'iminaliteit dan het socialisme, Ik zal dat echte I' niet bewe,'en; ik 
wil alleen aantoonen, dat ten olll'echte die kl"acht aan den godsdienst wo,'dt toegekend, 

Dit blijkt ook ten onzent uit de statistiek. Tn 1898 wal'en in onze gevangenissen 
aanwezig. op de 100,000 Katholieken ~7 ~. op de 100,000 Pl'otestanten 319 en op 
de 100,000 ISl"aëlieten 20! vel'ool'deelden, Redeneel'ende als de heel'en van de ove,'
zijlje doen, zou men dus moeten aannemen dat de Joodscha godsdienst de beste 
is, omdat hij het geringste contingent level't VOOI' de gevangenissen, 

Tk zou deze cijfe,'s nog met tal van andel'e kunnen vermeerdel'en en wannee,' 
het debat el' aanleiding toe geeft hoop ik dat te doen; maal' de medegedeelde 
cijfe,'S zullen wel l'eeds voldoende ve,'klal'en, waal'om ik volstrekt niet medega 
met hen - de heeren moeten niet denken dat ik wil profanee,'en - die meenen, 
dat de beste politie-agent de Godheid is, lel'\vijl ik in /lie 1'01 boven/lien niet een 
verhooging kan zien van het Godsbegl'jp, 
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Thans komende tot de oOl'zaken van den bestaanden toestand, die de Minister 
in de Memol'ie van Toelichting heeft genoemd, wensch ik op den voorgl'ond te 
stellen deze opmerking: dat in elk geval punt 1 , de algemeene sociale misstanden , 
moet stemmeh tot gl'oote bescheidenheid , bij de vel'wuchtingen die wij van deze 
hervorming mugen koestel'en en dat de erkentenis daarvan ons nog meel' moet 
aansporen, om zoo krachtig mogelijk de sociale hel'vormingen tel' hand tP. nemen , 
omdat preventief zeel' veel kan worden gedaan en l'epl'essief , zooals ook blijkt uit de 
opmel'kingen van den vorigen geachten sprekel' tot nog toe al bitter weinig is bereikt, 

Dat de fouten van ons st.'afstelsel, zooals de MlI1ister in punt ~ del' Memol'ie. 
van Toelichting aanhaalt, zoo sterk de criminaliteit del' jeugd heeft vermeerdel'd, 
geeft zeel' veel te denken, 

Wij zien daal' in de eel'ste plaats de maatschappij, die noor haal' slechte inrich
ting, blijkens de erkentenis ook van de Regeel'ing, jonge menschen bl'engt tot 
misdaden, 

Wij zien dezelfde maatschappij door haal' ol'ganisatie, den Staat, die pel'Sonen 
strallen, d, w. z, hen vel'alJ1wool'delijk stellen VOOI' dailen, gepleegrl onuer de wel'
king van oOl'Zaken , die zij niet in het leven hebben gel'oepen, 

Wij zien , ten derde, alweer volgens el'kentenis van den Minister I dat tot nog 
toe die personen daal'voor zijn gestraft op een wijze, die , in plaats van het kwaa(l 
te temperen, integendeel het in de hand heeft gewerkt, Dit is een zeel' belangrijke 
el'kentenis, en dit te l'eleVeel'ell daal'om pl'llctisch , omdat, waal' wij in het vel'
leden hebben gezondigd, wij met des te meel' eJ'nst en vOOl'Zichtigheid de zaak tel' 
hand moeten nemen, om op te passen dat wij in de toekomst niet weel' zullen 
zondigen, 

Wat mij in het ondel'havige wetsontwerp aantJ'ekt is hetzelfde, wat het wets
ontwel'p VOOI' den vOl'igen geachten spl'eker juist mindel' aangenaam maakte, n,l. , 
dat het is een stap naaI' een betere wijze, om de maatschappij te behoeden tegen 
anti-sociale daden, EI' worden nieuwe I'egelen gesteld geldende voo I' jeugdige mis
dadigers ondel' de 18 jaal', I'egelen waal'bij veel meel' dan tot heden het geval was, 
wordt gebl'oken met het begl'ip, dat in ons stJ'afstelsel nog steeds aan de straf is 
verbonden, n. I" dat de straf wOl'dt opgevat als eE'n vel'gelding, een boete, een 
hel'stel van geleden nadeel. 

In plaats van straf wordt bij dit ontwerp meel' gesteld opvoeding, verbetel'ing 
van het individu. EI' wOl'dt meel' gelet ten opzichte van jeugdige personen op de 
veJ'schijnselen, op anthl'opologische en sociale oOl'zaken, 

Het is niet mijn voornemen in te gaan op de chal'ge door den vorigen geachten 
spl'eker van deze beginselen gegeven, De vooI'Stelling dOOI' dien geachten afgevaal'
digde gegeven, ben ik zoo vI'ij , min of meel' een cal'icatuur te noemen .. . .. 

Een van de belangrijkst'l veranderingen van dit ontwerp in de stl'llfrechtpleging 
VOOI' het kind is invoering van de beri,'pi,,!/. Ik geloof echtel' , dat wij ons, zooals 
die hiel' wordt ingevoel'd, daarvan niet te veel moeten vooI'Stellen, Ik ben het met 
pl'ofessor Simons eens, dat die bel'isping dikwijls zal uitloopen op een ijdel ver
toon. De omstandigheden, waarondel' de jeugdige delinquent die berisping ontvangt, 
zijn van dien aal'd, dat el' weinig vruchten van kunnen verwacht worden. Eerst 
kan een gevecht plaats hebben tllsschen het open baal' ministerie en de I'echtbank 
of e.en bel'isping zal wOl'den toegediend. ja dan neen . 

Die quaestie kan aan een hooger college tel' beslissing worden opgedl'agen. 
Eindelijk zal, met behulp van de openbal'e bUI'gerlijke ell gewapende macht, de 
jeugdige delinquent VOOI' den I'echtel' wOl'den gebl'acht. Wanneel' hij voor den 
rechter komt, zal hij in angstige verwachting zijn en zich afvI'llgen: zal ik een 
bel'isping hijgen of gestraft worden? Wanneel' hij dus een berisping van den 
I'echtel' hijgt, zal hij het gevoel hebben: gelukkig, tie blli drijft ovel', ik blijf 
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Hij, De blijdschap zal zoo gl'OOt zijn, dat zij alle andere imlt'ukken ovel"Stemt, El' 
is veel kans dat hij niets vel"Staat van de geheele berisping en hij naai' huis gaat 
met het idee, een soort tooneelvertooning te hebben bijgewoond van ,'echte l'S met 
grijze bakkebaal'den en toga's, tel'wijl één heel deftige mijnhee,' iets p,'evelde, 
waarvan hij niets verstond, Hij denkt alleen bij zich zelf: gelukkig, de zaak is 
afgeloopen en ik kan naai' huis gaan, 

Dat het toedienen eener berisping op zich zelf niet veel betel' is dan het tot 
nu toe ge\'olgde systeem, zou ik niet willen ontkennen; maal' ik meen, dat de 
bel'isping niet past in het strafatelset , dat zij, uitgesproken bij wijze van straf, 
met alle formaliteiten die bij de stl'afl'echtspleging IlU eenmaal behoOl'en, geen 
effect kan sorteeren, Veel betel' zou het zijn, wanneel' de rade1' flan voogdij die 
zu llen wo,'den ingesteld, in de gelegenheid waren, om bllitm elke formaliteit om 
een delinquent voor zich te laten komen, Wanneer in die raden van voogdij ook 
waren opgenomen menschen van voldoende paedagogische ontwikkeling, deskun
digen op sociologisch en psychiatl'isch gebied, dan zou de bel'isping, aan zulk een 
jongen toegediend, een goede werking kunnen hebben, Maar wanneer de berisping 
wOl'dt gevoegd in het stl'afstelsel, zoodat zij lang na de daad en onder allel'1ei 
~torende omstandigheden plaats vindt, zal, naai' mijn wijze van zien, moeilijk het 
gewenschte succes worden bereikt, 

Bovendien, ondel"Stel dat de berisping op zich zelf iets goeds heeft - en voor 
mij heeft zij althans dit negatieve goede, dat waa,' berisping wordt toegediend 
geen andere stl'af wordt opgelegd - dan is het nog de vraag, of bij den tegen
wOOl'dig bij de rechtel'lijke macht heel'schenden geest, van deze nieuwe maatregel 
wel het noodige gebru ik zal worden gemaakt, Nu weet ik wel, dat wij in de 
l'echte1'lijke statistiek het bewijs vinden, dat men langzamerhand in de p''8.ctijk 
van de rechts~praak tegenover de jeugd milder is te werk gegaan, De tijd dat in 
1868 een kind van 5 jaar tot 71 /~ jaar gevangenisstl'af werd veroordeeld ligt ve,' 
achter ons, In 189 ~ zaten in onze gevangenissen 686 kindel'en beneden de 16 jaar, 
in 1898 was het gedaald tot 391. Ten aanzien van 16-18 jaar daalde dit getal 
in 1894 tot 1898 van 1213 tot 919, 

1'egenove,' die belangrijke vel'mindel'ing van jeugdige gevangenisbevolking staat 
een vermeerde,'ing van bevolking in de Rijksopvoedingsgestichten, die echter daar
mede geen gelijken t1'ed houdt, 

Het getal pel"Sonen beneden de 18 ja,'en is in dezelfde viel' jaren in de opvoe
dingsgestichten met slechts 25 toegenomen, Wij zien dus dat men een gl'OOt getal 
kinde,'en Vl'ij heeft laten uitgaan, Maal' uit deze cijfers kan men niet llPr se conclu
deeren tot een ge,'inge,'e zucht tot strafvel'volging bij de ,'echterlijke macht ten 
opzichte van jeugdige pe,"Sonen, Men heeft ook daa,'om mee,'de,'e jeugdige per
~onell V1'ijgelaten, omdat de tegenwoordige wet zoo moeilijk kan worden toegepast, 

Nu bestaat de vrees, wanneer ons strafstelsel WOl'dt verbeterd, zoodat het mee" 
wo,'dt volgens de tegenwool'dige beg,'ippen, dat dan in de ee,"Ste plaats hiervan 
het gevolg zal zijn, wat de hee,' Lohman en ook de Minister wenscht, dat er meer 
zat geatraft worden, 

Het vel'beterde st,'afstelsel zal niet zoozeer wOl'den toegepast in 't belang del' 
jeugdige pe,"Sonen, maa,' in de alleree,'ste plaats tot wat men noemt bescherming 
van de maatschappelijke veiligheid, 

Wij hebben te doen met een maatschappij, die liefst wil, dat e,' niets ongestraft 
blijft, en 75 pct, van de overtredingen doo,' jeugdige pel'sonen gepleegd zijn dief· 
stallen, aa\1l'andingen van het heilig eigendomsrecht en wij weten, dat de tegen
woo,'dige ,'echterlijke macht aan niets zoo zeer de hand houdt, als juist aan dat 
heilig eigendoms,'echt. Nu v,'ees ik, dat mee,' dan tegenwoordig de jeugdige pe,'
sonen VOOI' den rechte,' zullen komen, en waa,' nu deze nieuwe stl'af,'echtspleging 
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toch nog vele bezwal'en in ' t belang der jeugdige personen bevat , zal de practijk 
leel'en , dat dit wetsontwerp in vele gevallen een averechtsche uitwerking heeft , 
dan degenen die VOOI' het kind willen opkomen zich el' van vooI'Stellen, 

Dit wetsontwerp bepaalt ook, dat degenen die zich aan de wet hebben ver
grepen, naaI' een Rijksopvoedingsgesticht kunnen worden gezonden, . , , , . 

Waal' wij nu bij het volgend ontwcrp van onze zijde meel' uitgebl'eid deze zaak 
zullen behandelell, mllen ik toch hiel' te moeten aangeven , dat , afgezien van alle 
mogelijke agitaties tegen de opvoedingsgestichten, onlangs gebleken is uit een 
artikel van den beer de Bl'uin in de Nieuwe Rotterdammer Courant, dat het systeem 
van Rijksopvoedingsgestichten te veel te wenschen overlaat om maal' voetstoots aan 
te nemen , dat, wanneer de Regeel'ing veel in de gelegenheid gesteln wordt tal 
van personen daarheen te bl'engen, daardoor iets zal zijn gewonnen, 

Dit geldt vOOl'al voo I' dezen Ministel' , die berhaaldelijk heeft vel'klaal'd , dat bij 
volkomen gerust is omtrent onze opvoedingsgestichten. Een gerustheid, die ik zekel' 
weet, dat dOOl' de l'egenten dim' gestichten volstl'ekt niet gedeeld wordt, en waaruit 
blijkt , dat de Ministel' ontoegankelijk is V001' de cI'itiek , die op de Rijksopvoedings
gestichten van zoo verschillende zijde is uitgeoefend, ..... 

Verdel' stelt de Ministel' bij dit ontwerp tuchtscholen VOOI' , maal' omlt'ent deze 
nieuwe zaak wordt ons alle licht onthouden. 

Ik vel'eenig mij dan ook ten volle met de opmerkingen hieromtl'ent gemaakt 
dool' prof. Simons in het Paleia van Justitie, . .. . 

Wat nu de tuchtscholen zullen worden, is ons geheel onbekend. Uit het ontwerp 
zou men baast mogen aOeiden, dat het een zeel' streng systeem zal worden , waal' 
de kinderen wellicht met allel'iei bedorven natUl'en in aanraking wOI'den gebl'acht, 
Ook in dit opzicht kunnen wij over het effect dat dit onlwel'p zal sOI'teeren, vol
strekt geen illusies maken, 

Ten slotte wOI'dt dOOl' dit ontwerp mogelijk gemaakt, dat met medewerking 
van den I'echter en van de Regeering, kinderen worden geplaatst in particuliel'e 
gestichten en in pal'ticuliere gezinnen, en als dat blijkt uitvoerbaar te zijn en 
daal'voor gezinnen blijken te bestaan , - hetwelk alleen dan het geval kan wezen, 
wanneer daal'vool' voldoende betaald wordt -, dan is dit een vel'betering , vool'al 
wanneer in die particuliel'e gestichten het Chl'istendom niet wOl'dt beoefend op de 
wijze zooals dat in Neel'bosch geschiedt . .. . . Tk zeg dit even , omdat de vOl'ige geachte 
spl'ekel' het doet voorkomen dat het genoeg is, wanneer op een gesticht het eti 
quet met het woord "Christelijk" is geplakt om Cl' de kindel'en heen te brengen j 
maal' het komt op de pl'actijk aan, en dat etiquet "Christelijk" - de geschiedenis 
bewijst het - vel'hindert volstl'ekt niet, dat zeel' onchl'istelijke en bal'baarsche 
daden in die gestichten worden gepleegd, 

Welnu , wanneel' VOOI' dit doel goede gestichten en gezinnen worden gevonden , 
zal dit , naar het mij voorkomt , een gl'oote verbetel'ing brengen in den bestaan
den toestand . .. .. 

Nu zou ik verdcr de Haag willen stellen, of, wanneel' de Regeering is belast 
met het voorzien in (Ie opvoeding van jeugdige pel'Sonen , dat per se zal moeten 
geschieden iu een gesticht of in een gezin? 

Ik hel'innel' aan een feit dat een paar jaal' geleden heeft plaats gehad VOOI' ,Ie 
rechtbank te Amstel'dam , waal"În gepleit werd dOOl' mI'. Polenaal', Een jongen van 
veertien jaal' had zich schuldig gemaakt aan diefstal van (350, en men wist niet 
wat met hem aan te vangen, Het openbaal' ministerie vI'oeg opzending naar een 
Rijksopvoedingsgesticht, MI', Polenaal' zeide toen: ik moet mij bij dien eisch neer
leggen bij ons tegenwool'dig I'echt j maal' het staat bij mij vast , na het onderzoek 
dat ik naar nezen beklaagde heb ingesteld, dat beklaagde eenvoudig heeft gehan
deld ondel' tien invloed van een zeel' onrustigen gemoedsaard, en dat hij geplaatst 
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is in een omgeving die volstrekt niet met zijn gestel overeenkomt. EI' is een 
1'lllllendrall,f1 in dezen jongen die in die omgeving volstl'ekt niet tot zijn recht komt , 
cn als het mogelijk was dat hij naar zee wel'd gestuUl'd dan ben ik er zeker van, 
dat el' in die omgeving een flinke , uitstekende knaap uit hem zou groeien. 

Nu geloof ik, dat het volstrekt niet de bedoeling del' Regecl'ing met dit ont
wel'p is op del'gelijke wijze in de opvoeding der jeugd te voolozien. Ik zou gaarne 
van den Ministel' vel'nemen of hij meent, dat volgens dit wetsontwel'p op die wijze 
zou kunnen worden gehandeld, Kan dit geschieden, dan zou ik dit wel'kelijk een 
zeel' groote verbetering achten . . ... 

Wat echtel' naar mijn wijze van zien het zwakke punt is van dit wetsolltwerp, 
is de overgroote bevoegdheid, de verbazende arbitraire macht , die in dit ontwerp 
aan den rechter wOl'dt toebedeeld ..... 

Dit gedeelte beschouw ik als een achteruitgang bij den bestaanden toestand, De 
Ministel' zegt: ik wil die grens [van de absolute strafl'echtelijke mindel'jal'igheid] laten 
vervallen, want ik heb zoo veel vel'tl'ouwen in de wijsheid van den rechter. Deze 
zal toch kindel'en beneden tien jaren niet vervolgen. Ik heb dit vertrouwen in de 
wijsheid van den rechter niet, Ik meen dat het systeem dat in de verschillende landen 
gehuldigd wordt, om onmogelijk te maken, dat een kind beneden een bepaalden 
leeftijd strafrechtelijk wOl'dt vervolgd, een goed systeem is, afgescheiden van de vraag , 
welke traf dan aan zoo'n kind moet wOl'den opgelegd. Ik meen dat el' een tijd is 
waarbinnen een kind aan tucht kan wOl'den onderworpen , waarbinnen het kind alleen 
opvoedkundig moet worden behandeld. Wan neet' bij aanneming van ons amendement 
om een grens vast te stellen, wordt gezegd: el' kunnen kinderen van jcugdigen 
lecftijd zijn, waal'op tuchtmaatl'egelen moeten worden toegepast, los van de v!'aag, 
uf zc overtl'edingen of misdrijven hebben gepleegd, dali kan wOl'den nagegaan of 
mcn met de wijzigingen, die in het Burgerlijk Wetboek zijn gebracht , kan volstaall 
en of aan de l'aden van voogdij ten opzichte van del'gelijke kinderen, bevoegdheden 
kunnen worden toegekend op grond van klachten over kinderen dool' de oudel'S of 
anderen ingebl'acht. Ik kom er tegen op, dat men stt'afl"end optreedt tegen kinde
ren beneden zekeren leeftijrl en hen stl'afl'echtelijk vel'antwoOl'delijk stelt gelijk bij 
het stelsel des Ministers het geval is. 

De heel' VAN ASCH VAN WIJCK (Wijk bij Duul'Stede): Dwangopvoeding kan, 
mits volgens de ware beginselen toegepast, in deze zeker veel nut stichten en met 
veel van hetgeen te dien aanzien wordt vool'gesteld kan men zich vereenigen , 
maal' toch blijft het (Ie V1'aag of de wijze waal'op het gel'echtelijk onderzoek hiel' 
is gel'egeld, met de omslachtige pl'oceso,'de en den omhaal van waal'borgen tegen 
de gevreesde eenzijdigheid van den rechter, die telkens in tegenwoOl'digheid ~an 
het kind op den vOOl'grond treden en hem maken tot een hoogs't belangwekkend 
middelpunt, den held van de pl'ocedure - VOOI' die opvoeding wel een goed begin 
is te achten, 

Wanneel' zware misdrijven zijn gepleegd ligt ,Ie wenschelijkheid van zulk een 
omstandig ondel·zoek voor de haml, al zou ik het liever wat minder voor de oogen 
van het kind willen zien voel'en, maal' bij geringe ~el'grijpen schijnt snelle bel'ech
ting en in sommige gevallen ltchamelijke kastijding veel doeltl'efIendel' , dan een 
langdul'ig onderzoek dat, na weken , misschien met een bet'isping eindigt of met 
een vool'waal'delijke Vet'ool'deeLing tot plaatsing in een tuchtschool. 

Het gl'oote bezwaar dat tegen de lichamelijke kastijding wordt ingebracht -
dat het in zedelijken zin verstompend zou wel'ken - deel ik niet. Althans schijnt 
in Engeland, waar deze straf bestaat , hiervan weinig te blijken en de snelle be
rechting wal'e ook hiel' niet onmogelijk, zelfs met behoud van het wettelijk bewijs, 
althans voor vele gevallel! YI"') betl'apping op heeterdaad, mits voor dergelijke 

, I 

I , 
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feiten ook hicr een I'cchter wOl'dt aangewezen, die veeltijds ter zake zitting hondt. 
Dat (Ie invoering van zulk een instelling tot de onmogelijkheden zou behool'ell 
kan toch kwalijk wOl'den volgehounen, waal' op menig andel' gebied niet mindel' 
gl'oote wijzigingen van bestaande toestanden tel' hand wel'den of wOl'den genomelI, 

De heel' CORT VAN DER LINDEN, :Minister van Justitie: Waar ne Staat stmft 
- de sb'af kan ook andere elementen bevatten dan waarmede de Staat rekening 
heeft te houden - moet de stl'af altijd stl'ekken tot bereiking van het Staatsdoel, 
gelijk elke handeling die dooI' den Staat wordt gepleegd of bevolen; en daal', naar 
mijn zienswijze, dit Staatsnoei niet alleen is de handhaving van de l'echtsOl'de, 
maal' ook de handhaving van de zedelijke ol'de, zoo komt het mij voor, dat ook 
de sb'af aan de bevordering van die zedelijke Ol'de behoort dienstbaal' te zijn en 
dat de straf derhalve dooI' de boete, die zij medebrellgt, moet leiden tot vet"lOe
ning van het individu met die zedelijke orde, lk zie daarbij niet ovel' het hoofd, 
dat de straf in vele gevallen die wel'king niet zal hebben en niet kan hebben 
doch dit is een misstand, dien men bij elk stl'afstelsel aantl'eft, ook bij het vel'
geld i ngsstelsel , dat alleen de handhaving van rle I'echtsorde beoogt, doch dit ligt 
niet aan het stelsel, maal' aan onze menschelijke onvolmaaktheid, , , , , , 

De geachte afgevaardigde [de heel' de Savol'l1in Lohmanj kan zich ovel'igens bij 
rlit wetsnntwerp neet'leggen, al hoewel hij had gewenscht, dat men het niet had 
opgenomen in het Wetboek van Stl'afl'echt, maal' el' een afzonderlijke wet van 
dwangopvoeding van had gemaakt. Daaruit blijkt echtm' dat hij de strekking van 
dit wetsontwerp te bepel'kt opvat, Er wor<it hiel' niet alleen gel'egeld de dwang
opvoeding , doch ook de straf die aan kindel'en zal kunnen worden opgelegd, Het 
bevreemdt mij dat hij dit voorbij ziet, want evenmin als de geachte spreker ben 
ik het eens met hen die meenen, dat voor het kind straf misplaatst zou zijn" , , 

De heer TI'oelstl'a is geen vool'Stander van de bel'isping als een deel der Stl'af
wet, zooals ze tegenwoordig dOOI' de rechtel'S moet worden toegepast, Hij zou 
wenschen dat zij wel'tl gegeven dOOI' den raad van voogdij en hij meende in het 
algemeen dat veel te groote macht is gegeven aan ne I'echters, waarvan hij 
althans een deel zou wenschen ovel' te dl'agen aan de \'aden van voogdij, Ik kan 
onmogelijk met dit nOVII71I medegaan, Ik meen dat het in ons stelsel volsb'ekt niet 
zou passen dat men rechtel'lijke functiën ovel'droeg aan l'aden van voogdij, dat men 
de l'echtspI'aak onttl'ok aan den onafhankelijken onafzetbaren rechtel' en overbl'acht 
op een college dat afhankelijk is van de Regeel'ing en alle waarborgen zou missen 
<iie men van den rechter vel'langt. Indien de geachte afgevaal'digde bang is VOOI' 
de willekflur en de feilbaarheid van de rechterlijke macht, zou hij dan wel zekel' zijn 
dat wanneel' eenmaal die I'aden van voogdij met de rechterlijke functie wal'en belast, 
deze I'aden zooveel mindel' feil baal' zouden zijn dan de tegenwoordige rechtel's 7 

De berisping is natuUl'lijk een straf die in sommige gevallen zeel' weinig invloed 
zal hebben - ik ben dit met den geachten afgevaal'digde eens - maar moet 
men nu, omdat die stl'af in sommige gevallen zeel' vel'keel'd zou zijn - en het 
is volstt'ekt niet moeilijk zich gevallen voor te stellen waarin een bel'isping beladte
lijk zou wezen - moet men nu daarom de bel'isping af keu l'en , ook voor de ge
vallen, waal'in een bedaard, bezadigd en flink woord zoo wel VOOI' de ouders als 
voor het kind een zeel' heilzame wel'king kan hebben 7 

Maal' bovendien: VOOI' wie is de berisping bedoeld 7 Zij is bedoeld voor die cate
gOl'ie van gevallen waal' de rechtel' niet el' toe kan overgaan geen straf toe te 
passen en toch de stt'af zoo licht mogelijk wenscht, daal' hij in die stl'af niet meel' 
wil zien dan een waarschuwing VOOI' het vervolg, VOOI' die gevallen is de berisping 
voorgeschreven, En juist daal'om is zij ook opgenomen in een aantal del' nieuwere 
strafwetten van onzen tijd"., , 
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Oe geacht.e afgevaal'digde heeft gezegd: De Rijksopvoedingsgestichten zijn zeker 
onmisbaar in dit stelsel, maar ovel' de goede werking daarvan ben ik niet zoo 
heel gel'ust, Ik stel mij daarvan niet veel voor , want afgezien van alle agitato
I'isehe bedenkingen, el' tegen in het midden gebl'acht , wp.nsch ik nog eens te 
wijzen op de cl'itiek op die gestichten dOOI' den heer de Bruyn uitgeoefend in de 
Nieuwe Rotterdamaeke Courant, 

Wanneel' het eenvoudig el' om te doen is om te wijzen op eene cl'itiek , wensch 
ik den geachten afgevaardigde te wijzen op de weerlegging van dat stuk dom' den 
heer von Baumhauel', eenige dagen geleden eveneens in de Nieuwe Rotterdamse/Ic 

COl/ra nt vel'schenen, waarin hij, ook op gl'ond van eigen el'vl\ring, voet voor voet 
de bedenkingen van den heer de Bruyn weel'legt, 

De geachte afgeva!l'digde meent, dat vooral bij dezen Minister van de Rijks
opvoedingsgestichten niet veel te verwachten is, 

In de eel'Ste plaats: deze Minister gaat heen, het ministel'ieel leven is kort en 
de wet blijft lang, Men moet dus den maatl'egel niet naai' den invloed van dezen 
Ministel' beoordeelen, Maar ik moet opkomen tegen hetgeen de geachte afgevaar
lligde gezegd heeft, dat deze Ministel' herhaaldelijk zou hebben te kennen gegeven I 
rlat hij volkomen gel'ust is ovel' die Rijksopvoedingsgestichten, en dat daaruit zou 
blijken welke denkbeelden hiel'omtrent bij hel ontwerpen dezer maatregelen den 
doorslag zouden gegeven hebben, 

Het is, dunkt mij, niet billijk deze uitspraak hier op die wijze te berde te 
brengen, Ik zou een stap verdel' willen gaan en hem willen vragen: is het wel 
heel fair 7 Ik heb nooit gezegd, dat ik volkomen gerust ben over de Rijksopvoe
ti ingsgestichten, 

Wat ik gezegd heb, en daal' blijf ik ook nu nog bij, is dat ik volkomen gerust 
ben dat in den regel de per~onen, die in de Rijksopvoedingsgestichten verblijven, 
niet wOl'den mishandeld, Daarop was ik volkomen gel'ust en ben ik nog gel'ust, 
Maal' daaruit mag volstrekt niet de gevolgü'ekking worden afgeleid dat ik vol
komen tevl'eden ben met de tegenwoordige inrichting van de Rijksopvoedingsge
stichten, Ik weet dat in de laatste jaren in die gestichten, met gl'ooten arbeid, 
ontzaglijk veel vel'beteringen zijn aangebracht, Wanneel' men die gestichten verge
lijkt met wat ze 20 à 30 jaren geleden waren, is verbazend veel tot stand 
gebracht, maar ik weet ook dat el' nog een lange weg moet worden afgelegd VOOI' 
zij geheel en al aan het doel zu lIen beantwoorden en dat vooml het paedagogisch 
element hoe langer hoe meel' op den vOOl'grond moet treden, En zal nu niet juist 
het gevolg van deze wet zijn dat dit paedagogisch element veel meel' op den 
voorgrond wordt gesteld 7, , , , 

De geachte afgevaardigde heeft met een enk.el woord gespl'oken over de tucht
scholen en heeft verklaard dat hij zich met de cl'itiek die het voorstel van de zijde 
van professor Sirnons heeft ondervonden, volkomen vereenigt, Maar die kritiek -
wanneel' althans de gf1achte afgevaardigde op het oog heeft wat professor Simons 
in het Palfis van Justi/ie heeft gesch"even - was niet onwelwillend, Integendeel. 
Professor Simons schrijft 0, a,: "Bij het Tool'gedragen stelsel hangt alles af van de 
personen, van den Minist.er, en zijn onmiddellijke adviseul's, van hen die het alge
meen college van toezicht hebben te vormen, van de directeuren en directl'ices 
van opvoedingsgestichten en tuchtscholen, Daarom kan thans ove,' de toekomstige 
waarde del' scholen zoo weinig worden gezegd: zij zijn nog slechts aan woorden 
gelijk, waarvan wij de medeklinkel'S kennen en waarondel' de pl'llctijk de klinkel's 
zal hebben te plaatsen," Welnu, wanneel' wij eenmaal tot woorden willen komen, 
laten wij dan beginnen met de medeklinkel'S , want zondel' deze komen de klinkers 
zeker nooit, 

Niemand meel' dan ik kan oVel,tuigd zijn dat de verwachtingen die wij van deze 
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wctsontwCI'pen moeten koesteren zeer bescheiden moeten wezen. De oOI-taken van 
tie l:1'iminaliteit - ik heb I'eeds de gelegenheid gehad om het te zeggen - kun
nen wij noch met dwangopvoetling, noch met tucht cholen wegnemen, Maal' wat 
wij wel kunnen doen is dit, de jeugdige delinquenten behandelen op zoodanige ver
standige en humane wijze, dat wij kunnen vel'wachten meel' dali totdusvel' dat zij op
groeien tot goede bUl'gel'S en een eel'volle plaats zullen innemen in onze maatschappij, 

NatUlll'lijk, het I'esultaat van het nieuwe stelsel zal zeel' gel'ing zijn, wanneel' 
men de maatschappij met al zijn gebreken gaat vergelijken, gelijk de geachte 
afgevaardigde en zijn partijgenooten doen, met een ideaal van volmaaktheid, Maal' 
wanneel' mell den blik temgslaat en ziet met hoeveel moeite iedere kleine vel'
betel'ing tot stand is gekomen, telkens met stl'uikelen en opstaan, dan heb ik de 
hoop dat de resultaten van deze wet niet zoo gering zullen zijn als de geachte 
afgevaal'digde het wel heeft willen doen voorkomen, want "Ik jaar een groot aan
tal kinderen te redden van het verdel'f is, het moge weinig zijn in betrekking 
tot wat el' te doen ovel'blijft, niettemin in mijn oogE'n een voortreffelijke zaak en 
van groot belang, 

De heer DE SA VORNIN LOHMAN: Men moet tien misdadigel' indCl'daad behandelen 
gelijk een Christen betaamt, en niet uit het oog verliezen dat men ook zelf dell 
aanleg van den misdadigel' heeft en uezelfde vel'keerde neigingen koestel't, die andel'en 
hebben geopenbaal'd op een wijze, die hen b,'acht binnen het bel'eik del' strafwet, 

Maar waal' wij te handelen hebben als rechter, hebben wij niet in de eerste 
plaats te beoOl'deelen hoe de man staat in vel'gelijking met zijn medemenseh, maar 
alleen hoe hij staat ten opzichte van tie zedelijke ordening, 

Mijn bewel'ing is dat men eel'St dan het juiste besef krijgt van een zedelijke 
ol'dening, wanneer men el'kent dat God zelf el' de Scheppel' van is, Niet alsof, 
zooals de geachte afgevaal'digde Lde heer Troelstl'a] het uitdl'ukte. zonder daal'
mee een spottel'nij te hedoelen, ik meende dat God is de beste politie,agent, 

Tegen die opvatting heb ook ik mij steeds vel'zet; dit vind ook ik een zeel' ver
keerde voorstelling, dat wij het geloof in God moeten handhaven voor het onkun
dige en arme volk, omdat wij anders niet in staat zijn om de massa in toom te 
houden. Dat is niet mijn bedoeling geweest, Neen, wij zei ven hebben, ook en 
vool'al om ons zei ven , God te el'kennen als den Scheppel' van de zedelijke OI'dening, 
En zoo lang de overheid zelf niet van dit geloof uitgaat, en dit openlijk uitspl'eekt, 
mist zij de zedelijke kl'acht om tegen den misdadigel' op te tredelJ, 

De Ministel' heeft gezegd: de Staat straft, maal' de stl'af moet een middel zijn 
tel' bereiking van het Staatsdoel ; en dat Staatsdoel brengt mede de handhavlllg 
van de zedelijke ol'de, 

Dat is volkomen juist, Maal' wie heeft die zedelijke ol'fle gesteld 7 Heeft de Staat 
dit gedaan 7 Hebben de menschen dit gedaan? Of wel is het een goddelijke orde
ning 7 Bijkans allen i1ie zich in de wetenschappelijke wel'eld bewegen, zijl) het el' 
ovel' eens, dat men in deze qllaesties God er buiten moet laten. Maal' dan heeft 
men, als el' van zedelijke orde spl'ake is, ook alleen te ,Ioen met den Staat, dus 
met menschen, En daal'uit volgt dan, dat die handhaving van de zedelijke ol'de, 
waarvan de Ministel' spl'ak, toch weel' niets andel'S is dan het handhaven van 
menschelijke verordeningen, en dat el' geen pl'incipieel verschil is tnsschen het 
uitkloppen van een kleed op vel'boden UUI' en het begaan van een moord, Men 
kan die p,'incipieele onderscheiding, die toch zoo diep ligt in ons I'echtsbewustzijn, 
niet maken, omdat men den moed niet heeft te el'kennen dat el' is een pel'soonlijk 
God, die de wel'eldol'de aan eene vaste zedelijke orde heeft willen binden en ons 
daal'om Zijn onvel'bl'eekbal'e wetten gesteld heeft, Dit moeten wij gelooven; dOOI' 
redenecl'Îngen het te bewijzen knnnen wij niet. , Ml\al' indien wij dit niet gelooven 
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of lIiet dUl'ven vel'klal'en, kunnen wij ook niet krachtig optl'eden tegen mistladi
gel's, ell moeten wij er ten slotte toe komen, in den get,'oll'ell misdadigel' te zièll 
een lam, geofferd op het altaar vall den Staat"" 

Waal' men ontkent dat God de Schepper is van de zeddijke o,'de en beweeo't 
dat de mensch niet andel"S kan handelen dan zoo als hij handelt, daar moet met. 
wel komen tot .de ontkellning van alle vemntwoo,'delijkheid, en tot de lee .. dat de 
stl-af niet andel's is dan de dwang dien de stel'kere den zwakkere oplegt, alleen 
omdat hij die de sterkste is het zoo wil."" 

Jntusschen is het merkwaa,'dig dat, telkens als men God vel'werpt en de zooge
naamde "wl'aaktheorie" te,' zijde stelt, men op den duur komt niet tot een 
humaner, maal' tot een wreede .. stelsel. Omdat het niet lukt den mensch te ver· 
beteren, plaagt men hem door het toepassen van langdul'ige en hal'de stl'allen 
steeds meer, 

Ik geloof dat men bij dit alles den rechter een onmogelijke taak oplegt, Llij 
zal de straf moeten toemeten naaI' den aard en den gemoeitstoestand van den vel'
oordeelde, Maal' de mate van persoonlijke schuld kan hij dikwijls niet beool'deelen, 
Bij een kind is dat nog na te gaan, Men kan de ouders, rle ondenvijzers , de om
geving Cl' van l-aadplegen, doelt hoe kan de rechtel' , staande tegenover een wild 
vl'eemden man ) die misschien uit eell heel allde,' deel van het land komt , bepalell 
welke de aanl en mate zal zijn van de stmf die den man heilzaam zal zijn 7 Het 
staat wel in boeken dat dit mogelijk is, maar hetlft de rechte I' de gegevens om te 
ondet'Zoeken in hoeve,' iemand ziek is of stmfschuldig, om te kunnen beoo,'deelen 
den geestestoestand van den man? Neen, de I'echtel' kan zijn st .. alfen niet richten 
Ilaal' den gemoedstoestand des dadel's, Hij zal dat ook niet doen, maal' langer 
stl'aflen opleggen) niet om den man te verbeteren, mp,al' om hem te langel' van 
de ,tl'aat te houden, In die richting zal de "humaniteit" ons steeds vel'der dl'ijven, 

De Ministel' zegt) dat ik de strekking van dit wetsontwerp te beperkt heb 
opgevat, omdat hiel'În zoowel van stl'af als van opvoeding sprake is. Dit laatste 
is waar; el' heel'scht in dit ontwerp een confusie, die ik el' gital'ne uit zou hebben, 
Een van tweeën: or een dadel' is te beschouwen als kind en behool,t dan in een 
opvoedingsgesticht geplaatst te wOl'den, of hij is te beschouwen als mensch en 
moet alsdan gestraft wOl'den; in het eene geval moet hij naaI' andel'e beginselen 
wOl'den behandeld dan in het andel'e, maal' juist het nu gevolgde gemengde stelsel 
kan per slot van l'ekening geen goede resultaten geven, Men zal el' door in allerlei 
moeIlijkheden komen, en el'varen dat de toepassing van de beginselen die geillen 
op stl-afrechtelijk gebied heel andel"S zijn dan die het paedagogisch gebied be
heerschen, 

Wat de heer 'l'roelstl-a heeft gezegtl over bel'isping, is dan ook m, i, volkomen 
juist, Men maakt daal'van stl'af. terwijl het alleen als paedagogisch middel geschikt 
is, Bezigt men haar met dit laatste doel dall zal het op geheel andel'e wijze 
moeten worden toegepast, Nu echte" hinkt men op twee gedachten en zal de toe
passing tot niets leiden , ,Ie bel'isping zal VOOI' velen een vool'wel'p van spottel'llij zijn , 

Zoo ook is de behandeling van de pl'ocedul'e iu geheime zitting le verdedigen 
wanneer het geldt de opleiding; zij is volst"ekt niet te vel',ledigen waar het geldt 
,Ie stl-afvordel'ing, waar twee pal,tijen legenovel' elkander staan) degeen die stmf 
eischt en degeen die daartegen zijn I'echt vel'dedigt, 

De heel' 'fROELS'fRA: De Ministel' heeft stl'aks gezegd) dat wanneel' de m~\,1 

vall voogdij aan een stl'afschuldig kind een bel'isping toedient , dat dan rlie I-dali 
met rechterlijke macht wordt bckleed, hetwelk met onze I'echtel'iijke ol'ganisatie 
in strijd is , Ik stem dit toe; maal' juist daal'om zou ik willen, dat geheel buiten 
het stl'afstelsel wel'den geplaatst pel'sonen benedcn de 12 jaar, opdat voor hen 


