
Bijlag-u. [110. 1-2.] 
Wetboek van Strafregt. 

Tweede Kamer BIZ. 

[11©. 1.] 

KONINKLIJKE BOODSCHAP. 

MIJNE HEERBN! 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ont. 
werp van wet tot vaststelling van een Wetboek van 
Strafregt. 

De toelichtende memorie (en bijlagen), die het wetsont-
werp vergezelt, bevat de gronden waarop het rust. 

En hiermede, Mijne Heeren! bevelen Wij U in Godes 
heilige bescherming. 

's Graveuhage , den 22sten Februarij 1879. 

W I L L E M . 
Aan 

de Tweede, Kamer der State n-Q ener aal. 

[HO. 2.] 
ONTWERP VAN WET. 

W I J WILLEM I I I , ENZ. 

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen 
te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het 
noodzakelijk is een nieuw Wetboek van Strafregt vast te 
stellen; 

Zoo is het dat Wi j , den Raad van State gehoord en 
met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goed-
gevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan 
bij deze, vast te stellen de navolgende bepalingen, welke 
zullen uitmaken het 

WETBOEK VAN STRAFEEGT. 
EERSTE BOEK. 

ALGEMENE BEPALINGEN. 

TITEL I. 

Heerschappij der strafwet. 

Art . 1 . 

Geen feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaraan 
voorafgegane wettelijke strafbepaling. 

Bij verandering in de wetgeving na het tijdstip waarop 
het feit gepleegd is , worden de voor den vervolgde gun-
stigste bepalingen toegepast. 

Art. 8. 

De nederlandsche strafwet is toepasselijk op ieder die 
zich binnen het rijk in Europa aan eenig strafbaar feit 
schuldig maakt. 

Art. 3 . 

De nederlandsche strafwet is toepasselijk op ieder die 
zich buiten het rijk in Europa aan boord van een neder-
landsch vaartuig aan eenig strafbaar feit schuldig maakt. 

Art. 4 . 

De nederlandsche strafwet is toepasselijk op ieder die 
zich buiten het rijk in Europa schuldig maakt : 

1°. aaneen der in de artikelen 99—103, 113 en 117—119 
omschreven misdrijven; 

2°. aan eenig misdrijf ten opzigte van rijksmuntspecien, 
rijksmuntpapier, rijksbelasting", rijkspost- of rijks-
telegramzegels of rijksmerken; 

3". aan valschheid hetzij in schuldbrieven of certificaten 
van schuld van den nederlandschen staat of van 
eene nederlandsche provincie, gemeente of openbare 
iustelling, hetzij in de tot een dezer stukken be-
hoorende talons, dividend- of rentebewijzen, of in 
de bewijzen in plaats van deze stukken uitgegeven; 

4°. aan een der in de artikelen 295, 290, 435 , 436, 
439—441, 444—462 en 464—4C9 omschreven mis-
drijven; 

5°. aan eene der in de artikelen 526, 527 en 529 om-
schreven overtredingen. 

Art. .V 

De nederlandsche strafwet is toepasselijk op: 

1°. den Nederlander die zich buiten het rijk in Europa 
schuldig maakt aan een der misdrijven, omschreven 
in de Titels I , I I , I X , X en XI van het Tweede 
Boek, benevens in de artikelen 124, 125, 154, 171, 
177, 179, 181, 183, 185, 227, 2 4 6 - 2 4 8 , 258, 
294, 297, 437, 438, 442 en 443; 

2°. den Nederlander die zich buiten het rijk in Europa 
schuldig maakt aan eenig misdrijf tegen of ten 
nadeele van een Nederlander; 

33. den Nederlander die zich buiten het rijk in Europa 
tegen of ten nadeele van een vreemdeling, en den 
vreemdeling die zich aldaar tegen of ten nadeele 
van een Nederlander schuldig maakt aan een der 
misdrijven, omschreven in de Titels X I X , XXIII 
en XXIV van het Tweede Boek benevens in de 
artikelen 257 , 262—268, 2 7 3 - 2 7 7 , 2 9 8 - 3 0 0 , 
3 0 2 - 3 0 5 , 308, tweede lid, 324, tweede en derde 
lid, 325, tweede en derde lid, 326, 327, 328, 
tweede en derde lid, 336—339, 354, 356, 368, 370, 
371 , 373 , 383 , 463 , 471 en 472; 

4°. den vreemdeling die zich buiten het rijk in Europa 
tegen of ten nadeele van een Nederlander schuldig 
maakt aan een der misdrijven omschreven in Titel 
IX van het Tweede Boek benevens in de artikelen 
171, 3°., 177, tweede lid, 179, 3°., 181 , 2° . , 183, 
3°., 2 4 6 - 2 4 8 en 258. 

Art. 6 . 

De nederlandsche strafwet is toepasselijk op hem die zich 
buiten het rijk in Europa schuldig maakt aan een der mis-
drijvën, omschreven in Titel XXX van het Tweede Boek. 

Art . 7. 

De nederlandsche strafwet is toepasselijk op ieder die zich 
buiten het rijk in Europa schuldig maakt aan een der in 
de artikelen 168—170 omschreven misdrijven, wanneer óf 
een Nederlander partij in het tweegevecht is, óf partijen 
zich opzettelijk tot het houden van het tweegevecht buiten 
het rijk in Europa hebben begeven. 

Art . 8 . 

De toepasselijkheid der artikelen 2—7 wordt beperkt door 
de uitzonderingen in bet volkenregt erkend. 

TITEL 11 

Straffen. 

Art. 9 

De straffen zijn: 

a. hoofdstraffen: 

1°. gevangenisstraf, 
2°. hechtenis, 
3°. geldboete; 
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