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l t eg t sp leg ing "bij de L a n d m a g t en bij de Zeemagt , a lsmede de Ins t ruc t ie voor he t Hoog .Mil. (jeregtshof. 

wordt voorgesteld de invoeging van een nieuw art. 24 in het 
wetsontwerp. Uit een technisch oogpunt mocht dan echter huns 
inziens de vaststelling dezer voorschriften niet meer MO de laatste 
twee der ondergeteekenden, ieder voor zooveel J hem betref t , 
worden overgelaten. Naar het voorbeeld van de reglementen, 
o. a. bedoeld in art. 40 der Bevordcriugswet voor de Landmacht 
1902 en in art. 35 der gelijkmatige wet voor de Zeemacht, schijnt 
een algemeene maatregel van bestuur hiertoe de aangewezen weg. 

De Minister van Justitie, 
J . A. L O E F F . 

De Minister van Marine, 
E L L I S . 

De Minister van Staat, 
Minister van Oorlog, 
J . W . B E R G A N S I U S . 

(25. 2.) 
N O T A V A N W I J Z I G I N G E N . 

In het wetsontwerp worden de navolgende wijzigingen aange-
bracht: 

§ t 
Artikel 1. 

I. In het onder dit volgnummer voorgestelde art. 12 vervallen 
de woorden: „en provisioneel in verzekerde bewaring worden 
gehouden of teruggesteld." 

VII . In plaats van de in den onder dit volgnummer voorge-
stelden aanhef van art. 19 voorkomende woorden: „Gelijktijdig 
met", wordt gelezen het woord: „Bij." 

Verder wordt aan het hier in het ontwerp gestelde het na-
volgende toegevoegd: 

„Voorts wordt in plaats van de woorden „na het arrest of de 
gedane apprehensie" gelezen: „na het uitreiken van een af-
schrift der beschikking tot verwijzing." 

„Eindelijk wordt aan dit artikel een tweede lid toegevoegd, 
lu idende : 

„Het bepaalde in het tweede lid van art . 132 wordt by deze 
benoeming mede in acht genomen." 

VI I I . In deu hier voorgestelden aanhef van artikel 55 wordt 
tusschen de woorden „rapport" en „worden" ingevoegd: ,door 
den Commanderenden Officier." 

Artikel 2. 
Het hier in het ontwerp voorkomende wordt aangeduid door 

het cijfer I. 
Onder dit nummer I word t , in plaats van de woorden „zal 

de burgemeester" gelezen : „zal de commissaris van politie of, 
in eene gemeente waar geen commissaris van politie i s , de 
hurgemeester." 

Voorts wordt aan dit artikel het volgende toegevoegd: 

„II . Aan artikel 26 wordt toegevoegd het navolgende tweede l id : 
,Bij het houden van de in het eerste lid bedoelde inspectie 

of' schouw wordt in acht genomen het bepaalde in het tweede 
lid van artikel 99." 

Artikel 3. 
I I . Achter het hier in het wetsontwerp voorkomende worden 

toegevoegd de woorden: 
.alsmede de woorden: „op pene v a n , daarvan , in gebreke 

blijvende, te worden gehouden als de hem ten laste gelegde 
misdaad te hebben beleden, of daarvan te zijn overtuigd." 

VI I I . He t eerste lid van het hier voorkomende wordt gelezen 
als vo lg t : 

„Artikel 129 wordt gelezen als vo lg t : 

„Ar t ike l 129. 

„Nadat de informatiën voor Officieren Commissarissen zyn 

Hande l i nge n der S ta ten-Genëraa l . Bijlagen. 1904—1905. 

afgelooprn en daarvan rapport is gedaan aan den Commau-
derenden Officier van het Garnizoen der Hoofdplaats van het 
arrondissement of d is t r ic t , zal deze binnen vier en twint ig uren 
daaraan volgende bij schriftelijk bevel tegen een daarbij aan te 
geven dag en uur het bijeenkomen van den Krijgsraad ordonneren." 

IX. In het derde lid van het, hier voorgestelde artikel 1296 
wordt in plaats van: „geen lid van den Krijgsraad of Officier 
Commissaris zijnde, doch die als zoodanig zouden kunnen worden 
benoemd", gelezen: „geen lid van den Krijgsraad, Officier 
Commissaris of Secretaris zijnde,". 

Voorts wordt de slotzinsnede van het vierde lid van dit ar-
tikel gelezen als volgt : 

„Zy wordt aan den beschuldigden en aan den toegevoegdeu 
raadsman door den provoost-geweldige, of wam r er geen 
provoost-geweldige zijn m o g t , door den zoodanigen , we lkende 
President daartoe benoemen za l , beteekend ten minste acht 
dagen voor de behandeling van de zaak in den Krygsraad." 

Tusschen het in het wetsontwerp onder IX en X voorgestelde 
wordt het navolgende ingevoegd : 

„IX Ins. I n artikel 39 worden achter de woorden : „ gelijken 
rang " ingevoegd rie woorden : „ doch van hoogere ancieuneteit", 
terwijl de woorden: „als welke door den beklaagden wordt be-
kleed vervallen. 

XII . Het laatste lid van het hier voorgestelde art ikel 132 
wordt gelezen ais vo lg t : 

„Tot leden van den Krygsraad zullen niet worden benoemd: 

,1° . Officieren, die den leeftijd van vijf en twint ig jaren nog 
niet hebben bere ik t ; 

„2°. Officieren van het Wapen der Koninklijke Marechaussee; en 

„3°. Officieren , die den rang van tweede-luitenant bekleeden , 
reserve- en militie-officieren alsmede officieren bij de landweer , 
die niet als officieren bij het leger hebben gediend". 

XIV. Het hier in het wetsontwerp gestelde wordt gelezen als 
vo lg t : 

„XIV. Aan artikel 138 wordt als tweede en derde lid het 
navolgende toegevoegd: 

„ Bij gelijkheid van militairen rang en ancienueteit beslist de 
leeftijd. 

„Wanneer door bijzondere omstandigheden in een Krijgsraad 
leden moeten zi t t ing nemen , niet behoorende tot de L a n d m a g t , 
dan beslist by gelykheid van r a n g , ouderdom in dien rang of 
in den dienst , de leeftijd". 

XV. In tien aanhef van het hier voorgestelde wordt in plaats 
van „tweede" gelezen : „tweede en derde". 

In de onder dit volgnummer voorgestelde tweede zinsnede van 
artikel 141 wordt in plaats van de woorden: „lid blijft lid van", 
gelezen ; „lid of secretaris blijft werkzaam in of bij". 

Voorts wordt achter „te bestaan" toegevoegd de navolgende 
zinsnede: „In het laatste geval blijft hjj echter kennis nemen 
van die zaken , welke op dat oogenblik reeds ter openbare te-
regtzit t ing van den Krijgsraad waren behandeld". 

I n verband met dit laatste wordt in den aanhef van artikel 142 
in plaats v a n : „In deze no tu len" , gelezen: „In de notulen" . 

A r t i k e l 4. 

IV. In den onder di t volgnummer voorgestelden aanhef van 
artikel 1G8 wordt in plaats van „Audi teur Mi l i t a i r " gelezen: 
.Secretaris". 

VI . De aanhef van het onder dit volgnummer voorgestelde 
artikel 183 wordt gelezen als volg t : 

„Binnen drie dagen daarna zal enz.". 

De aanhef van het voorgestelde artikel 184 wordt gelezen als 
volgt : 

„Na de indiening , in het vorig artikel bedoeld , of w e l . wan-
neer de beklaagde en diens raadsman van deze bevoegdheid 
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afstand doen , nadat is voldaan aan liet bepaalde in artikel 182, 
zal de Krijgsraad enz.". 

In bet slot van bet voorgestelde artikel 1*5 wordt bet cijfer 
„185" vervangen door! „184". 

VII. In bet tweede li<l van bet bier voorgestelde artikel 20:5 
wordt in plaats van „bijeenroeping" gelezen: „ bijeenkoniing". 

IX. In bet onder dit volgnummer voorgestelde tweede lid 
van artikel 207 wordt in j)laats van „Auditeur Militair" gelezen : 
.Si ' i retaris". 

A r t i k e l 6. 

Het bier voorgestelde wordt aangeduid door bet cijfer I. 
Voorts wordt aan dit artikel bet volgende toegevoegd : 

.11. De artikelen 225 en 228 vervallen". 

„III In artikel 227 vervallen de woorden : „ , ingevalle de 
Krijgsraad bet appel uit eigen beweging aan den gecondem-
neerden beeft vrijgelaten ,". 

„IV. In artikel 229 vervallen de woorden: „bet zij h e m d e n 
weg van appel door den Krijgsraad zelve , of wel door bet Hof 
zal zijn vrijgelaten ,". 

Artikel 7. 
I. Aan bet bier voorgestelde worden achter bet woord „kos-

t en" toegevoegd de woorden: „zoo ter zake van zijn wegblijven, 
als van de tegen hem ingebragte beschuldiging, tot dien dag 
toe gevallen". 

VI . Het onder dit nummer voorkomende wordt gelezen als 
volgt : 

.De artikelen 235 , 230 , 237 en 238 worden vervangen door 
ilc navolgende artikelen : 

„Ar t i ke l 235. 

„De kosten van het regtsgeding blijven voor rekening van 
den Staat. 

„ A r t i k e l 236. 

„Mili tairen, die als geretjuireerden in persoon door Commis-
sarissen of door den Militairen Kechter buiten hunne stand-
plaatsen moeten worden gehoord , ontvangen vergoeding voor 
reis- en verblijfkosten of wel vrij vervoer en daggeld op den 
voet en op de wijze als door Ons is of zal worden bepaald. 

Hetzelfde geldt voor militairen , die zich over eene disciplinaire 
straf hetzij bij den tot straffen bevoegden meerdere van den 
strafoplegger, hetzij bij den Militairen Rechter hebben beklaagd 
voor bet geval zij zich niet in arrest bevinden en zich — daartoe 
opgeroepen — ter zake van de behandeling der klacht van 
hunne standplaatsen moeten verwijderen." 

Artikel 8. 
IV. In bet eerste lid van het onder dit volgnummer voor-

gestelde artikel 8 n wordt in plaats van de woorden „den bodem 
waarop bij dient", gelezen: „den bodem waarop of de inr ig t ing 
waarbij hij dient". 

IX. Aan het onder dit volgnummer voorgestelde wordt het 
volgende toegevoegd : 

„Voorts worden in gemeld artikel 15 achter het woord „uren" 
ingevoegd de woorden: „na het uitreiken van een afschrift dezer 
beschikking". 

Eindelijk wordt aan dit artikel 15 het navolgend tweede lid toe-
gevoegd: 

.Het bepaalde in het tweede en derde lid van artikel 114 
wordt bij deze benoeming iu acht genomen". 

A r t i k e l 9. 
-

In plaats van de woorden „zal eb' burgemeester" wordt ge-
lezen: „zal de commissaris van politie of. in eene gemeente «aar 
u~<-<-n commissaris van politie i s , de burgemeester . 

2.] 
mede d< Ins t ruc t ie voor bet Hoog Mil. Geregtshof. 

Artikel 10. 
I I . In bet derde lid van het hier voorgestelde artikel 108 b 

vervallen de woorden : „doch die als zoodanig zouden kunnen 
worden benoemd". 

Tusschen het in het wetsontwerp onder I I en D l voorgestelde 
wordt het navolgende ingevoegd : 

,11 bit. In artikel 20 worden na de woorden: van gelijken 
rang" , ingevoegd de woorden : „doch van hoogere anciënniteit", 
en vervallen de woorden: „als welke door den beklaagden wordt 
bekleed". 

VI . Het tweede lid van bet onder dit volgnummer voorge-
stelde artikel 114 wordt vervangen door het navolgende;, hetwelk 
zal uitmaken het tweede en derde lid van genoemd a r t ike l : 

„Tot leden van den Krijgsraad zullen niet worden benoemd: 

„1°. Officieren, die den leeftijd van vijf en twint ig jaren nog 
niet hebben bere ik t ; en 

„2°. Officieren van lageren rang dan dien van lui tenant ter 
zee tweede klasse. 

„Buitengaats kan zoo noodig van de bepaling van het voor-
gaand lid worden afgeweken". 

X. Het onder dit volgnummer in bet wetsontwerp voorge-
stelde wordt vervangen door het volgende: 

„Het slot van de artikelen 119 en 128 wordt gelezen als vo lg t : 
„op derzelver militairen r a n g , ouderdom in dien r a n g , of, bij 
gelijkheid daarvan , op de rangorde der verschillende Korpsen 
van de Zeemagt". 

„Voorts wordt aan artikel 119 toegevoegd het navolgend tweede 
l i d : 

„Wanneer door bijzondere omstandigheden in een Krijgsraad 
leden moeten zit t ing nemen , niet behoorende tot de Zeemagt , 
dan beslist bij gelijkheid van r a n g , ouderdom in dien rang of 
in den diens t , de leeftijd." 

Artikel 11. 
V. De aanhef van het onder dit volgnummer voorgestelde 

artikel 105 wordt gelezen als volg t : 
„Binnen drie dagen daarna zal enz.". 

De aanhef van bet voorgestelde artikel 160 wordt gelezen 
als volg t : 

„Na de ind ien ing , in het vorig artikel bedoeld, of w e l , 
wanneer de beklaagde en diens raadsman van deze bevoegdheid 
afstand doen , nadat is voldaan aan het bepaalde in artikel 104, 
zal de Krijgsraad enz." 

In het slot van het voorgestelde artikel 107 wordt het cijfer 
„107" vervangen doof „166". 

A r t i k e l 13. 

Het bier voorgestelde wordt aangeduid door het cijfer I. 
Voorts wordt aan dit artikel het volgende toegevoegd : 

„II . De artikelen 204 en 207 vervallen. 

I U . In artikel 200 vervallen de woorden : „ , ingevalle de 
Kri jgsraad, uit eigen beweging , het appel aan den gecondein-
neerden heeft vrij gelaten ,". 

IV. In artikel 208 vervallen de woorden : „het zij hem den 
weg van appe l , door den Krijgsraad zelve, of wel door het 
Hof, zal zijn vrijgelaten." 

Artikel 14. 
IV. Het onder dit volgnummer gestelde wordt vervangen 

door bet volgende : 
„De artikelen 214 , 2 1 5 , 210 en 217 worden vervangen door 

de navolgende ar t ikelen: 

„ A r t i k e l 214. 

„De kosten van het regtsgeding blijven voor rekening van 
den Staat. 

» 
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„Ar t ike l 215. 

„Militairen, die als fferequireerden in persoon door Oommis* 
«irissen of door den Militairen Rechter buiten hunne stand-
plaatsen moeten worden gehoord , ontvangen vergoeding voor 
reis- en verblijfkosten of wel vry vervoer en daggeld op den 
voet en op de wijze als door Ons U of zal worden bepaald.". 

„Hetzelfde gebit voor militairen , die zich over eene disci- j 
plinaire straf hetzij bij den tot straffen bevoegden meerdere van 
den strafoplegger, hetzij bij deu Militairen Rechter hebben be-
klaagd , voor het geval zij zich niet in arrest bevinden en zich 
— daartoe opgeroepen — ter zake van de behandeling der 
klacht van hunne Standplaatsen moeten verwijderen." 

Artikel 16. 

In den voorgestelden aanhef van artikel 119 der Provisioueele 
Instruct ie voor het Hoog Militair Gerechtshof vervallen :1e 
woorden: , , die lid van een Krijgsraad kunnen zijn ,". 

Artikel 18. 

I n plaats van de woorden „bij deze wet gebragte" wordt ge-
lezen : „bij deze wet gebrachte en bij de wet tot invoering van 
het Wetboek van Militair Strafrecht en van de W e t op de 
Krijgstucht alsnog aan te brengen." 

Voorts wordt in plaats van de woorden: „plaats gehad heb- ! 

bende", gelezen: .plaats gehad hebbende of alsnog op te nemen". 

§ 2 
A. Na artikel 7 van het wetsontwerp worden ingevoegd de 

navolgende nieuwe artikelen 8 en 9 : 

A r t i k e l 8. 

, 1 . De artikelen 2 1 , 25 en 82 vervallen. 

„II . In artikel 161 vervallen de woorden: „op pene v a n , 
daarvan in gebreke blijvende, te worden gehouden, als de hem 
ten laste gelegde misdaad te hebben beleden en daarvan te zijn 
overtuigd. 

„ I I I . Artikel 31G vervalt," 

A r t i k e l 9. 

I . „In artikel 35 wordt in plaats van de woorden: „twee 
Officieren Commissarissen", gelezen : „bij de beschikking tot 
verwijzing twee Officieren Commissarissen en een daartoe ge- j 
schikt Officier als Secretaris. 

„Voorts worden achter het woord „uren" ingevoegd de woor- I 
den „na het uitreiken van een afschrift dezer beschikking." 

.Eindeli jk wordt aan dit artikel toegevoegd een tweede l id , l 
l u idende : 

. H e t bepaalde in het tweede lid van artikel 132 wordt bij 
deze benoeming van Officieren Commissarissen mede in acht 
genomen." 

,11 . In artikel 37 wordt in plaats van het cijfer „145" ge- , 
lezen .137." 

„Voorts worden aan het slot van dat artikel toegevoegd de 
woorden : .noch tot Secretaris." 

„III . In artikel 38 worden de woorden : .eikanderen of aan 
den Auditeur Militair", vervangen door de woorden : ,eikanderen, 
aan den Auditeur Militair of aan den Secretaris." 

„Voorts wordt in plaats van ,145" en van „Commissarissen 
en Auditeur Militair" respectievelijk gelezen .137" en „Com-
missarissen , Auditeur-Militair en Secretaris." 

„IV. De artikelen 40 en 42 vervallen. 
„In verband hiermede vervallen in artikel 22 de woorden : 

,de Tourbeurt , waarnaar de benoeming geschiedt." 

. V . In artikel 48 word t , in plaats van : .Commissarissen", 
gelezen : „Commissarissen en Secretaris." 

2.] 
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„VI. In artikel 48 word t , in plaats van : .van een der bc-
noemde Commissarissen, of wel van lieide dezelve", gelezen: 
„van de benoemde Commissarissen of van den Secretaris." 

„VII. In de artikelen 51, 66, 75, 81 , 102 sub//, 108,104, 
106, 109, 110, 120, 122. 125, 159, 206, 224, 226, 247 en 
256, worden de woorden „Auditeur Militair" vervangrn door 
„Secretaris." 

„VIII . In artikel 99 word t , in plaats van : „geadsisteerd 
met den Auditeur Militair", gelezen : „geadsisteerd niet den Secre-
t a r i s , in presentie van den Auditeur Militair." 

„IX. In artikel 118 word t , in plaats v a n : „door den Audi" 
teur Mili tair , aangeteekend", gelezen: „door den Secretaris 
aangeteekend." 

„X. In artikel 133 vervallen de woorden : „en die van Secre-
taris." 

„Voorts wordt aan dit artikel een nieuw tweede lid toege-
voegd , luidende als vo lg t : 

„De gene , welke als Secretaris , bij de informatiën, heeft 
gefungeerd, zal daarbij dezelfde functiën waarnemen." 

XI. In artikel 137 worden achter de woorden „Auditeur 
Militair" ingevoegd de woorden „en de Secretaris." 

„XII. In artikel 141 worden achter het woord „Leden" inge-
voegd de woorden „of van den benoemden Secretaris." 

„XIII . In artikel 215 wordt in plaats van „Auditeur Mi-
litair" gelezen : „Secretaris" en in plaats van de woorden . t e r 
presentie van den beklaagden of gecondenmeerden" gelezen : . t e r 
presentie van den Auditeur Militair en van den gecondemneerden." 

„XIV. In artikel 232 wordt gelezen: 

„1°. in plaats van de woorden: „Auditeur Militair" het 
woord: „Secretaris"; en 

„2°. in plaats van de woorden: „Geregtshof, en daarbij ver-
zoek doen" de woorden : „Geregtshof. Bij deze s tukken zal worden 
gevoegd een verzoek van den Auditeur Militair." 

„XV. Artikel 269 wordt gelezen als volgt : 
„Bij de Krngsraden te velde zal zijn een Audi teur Militair te 

velde , welke op éën der Universiteiten dezer Landen , zal moeten 
zijn gegradueerd. 

„Bij deze Krijgsraden zal voorts een daartoe geschikt officier 
tot Secretaris worden benoemd." 

. X V I . Aan artikel 270 wordt een tweede lid toegevoegd, 
luidende als vo lg t : 

„De benoeming van den Secretaris geschiedt op gelijke wijze 
als die van de Krijgsraden te velde." 

„XVII . Artikel 271 wordt gelezen als volg t : 
„In hunne ambtsverr igt ingen gedragen de Auditeurs-Mili tair 

te velde en de Secretarissen bij de Krijgsraden te velde zich 
naar de Instructiën voor de Auditeurs-Militair en de Secre-
tariasen bij de Krijgsraden van de Landmagt vastgesteld, voor 
zooverre dezelve op h e n , in de gegeven omstandigheden, van 
eenige toepassing zijn kunnen : of naar zoodanige andere bij-
zondere Instructiën , als hun zouden mogen worden gegeven. 

, X V I I I . Aan artikel 283 wordt een tweede lid toegevoegd , 
lindende als volgt: 

„Bij gebreke van een Officier, geschikt om duur den ('om-
manderenden Generaal of Officier tot Secretaris te worden 
benoemd . zal de Auditeur Militair tevens de functiën van 
Secretaris waarnemen." 

,XIX. In artikel 286 worden achter de woorden : .mogt 
zi jn," ingevoegd de woorden : .alsmede de Secretaris , zoo deze 
i> benoemd." 
^ .XX. Het opschrift van liet Eerste Hoofdstuk van den 

Vijfden Titel wordt gelezen als volgt : 
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9Van de Auditeurs Militair m d$ Secretarissen 
bij <lc Kriji/sraden van de Landmaat. 

„XXI. Artikel 813 wordt gelezen als volgt: „Zij zullen de 
openbare teregtzitt ingen van den Krijgsraad bijwonen , e n , 

in dezelve, i|e gevorderde ophelderingen geven." 
. X X I I . Artikel 314 vervalt. 

„XXIII . De aanhef van artikel 324 wordt gelezen als volgt : 
.De Secretariaten zullen de Krijgsraden in aerzelrer delibera-

tiën ook buiten de openbare teregtzittingen adriiteeren, tot dat 
einde alle notulen van bet verhandelde i n de Vergaderingen enz." 

„Voorts wordt aan dit artikel toegevoegd bet navolgend tweede 
l i d : 

„Op hen zijn van toepassing de artikelen 3 0 8 , 309 en 311 
alsmede artikel 312 , met dien verstande evenwel , dat de bier 
bedoelde kennisgeving zal geschieden aan den Conimanderenden 
Officier, welke hen heeft benoemd." 

X X I V . In bet opschrift van den Zesden Titel wordt in plaats 
van : .en Leden ", gelezen : , , Leden M Secretaris ". 

X X V . In artikel 393 wordt in plaats van de woorden ,en 
Leden"', gelezen de woorden: „Leden en Secre tar i s . " 

. X X V I . In artikel 39G vervallen de woorden: „ — en dat 
i k , in mijne betrekking als Secre tar is , ter goeder trouwe , met 
alle vlijt en naars t igheid , zal te werk gaan ; dat ik getrouwelijk 
en met alle opregtbeid zal aanteekenen, opmaken en te boek 
stellen . mitsgaders expediëren al wat mij , bij den Krijgsraad, 
zal belast worden; " 

„Voorts vervallen in dit artikel de woorden: „in mijne 
voorschreve beide betrekkingen." 

„XXVII . Achter artikel 996 wordt ingevoegd een nieuw ar-
tikel 39()(i, aldus lu idende: 

„Ar t ike l 396 a. 

,Erd voor den Secretaris van een Krijgsraad. 

„Ik belove en zwere . dat ik mijn post als Secretaris vanden 
Krijgsraad ter goeder t rouwe , met alle vlijt en naarstigheid , zal 
waa rnemen ; dat ik getrouwelijk en met alle opregtbeid zal aan-
teekenen , opmaken en te hoek stellen, mitsgaders expediëren 
al wat mij , bij den Krijgsraad , zal belast worden ; dat ik de 
Registers en andere Actens , welke tot mijn toeverzigt be-
hooren , zorgvuldig zal bewaren ; dat ik niet zal openbaren de 
gevoelens van de Leden van den Kri jgsraad, of van Officieren 
Commissarissen, noch ook he tgene , in de informatiën , zoude 
mogen voorkomen, of ietwes anders bet gene geheim zoude 
moeten blijven; en dat ik voorts , zoo veel eenigszins in mijn 
vermogen i s , getrouwelijk zal in aebt nemen en naarkomen 
de voorschriften dezer w e t . voor zoo verre die mij in mijne 
qualiteit eenigermate betreffen". 

„XXVII I . In artikel 5 van de wet van 18 April 1874 (Staatsblad 
n°. 07) tot vaststelling van het tarief van gerechtskosten in straf-
zaken , waarvan de militaire rechter kennis n e e m t , wordt in 
plaats v a n : „Auditeurs-Militair" gelezen : „Auditeurs-Militair bij 
en Secretarissen van de Krijgsraden van de Landmacht". 

B. l i e t bes taande A r t i k e l 8 wordt A r t i k e l 10. 

A r t i k e l 9 wordt A r t i k e l 11 . 

A r t i k e l 10 wordt A r t i k e l 12. 

A r t i k e l 11 wordt A r t i k e l 13 . 

A r t i k e l 12 wordt A r t i k e l 14. 

A r t i k e l 13 wordt A r t i k e l 15. 

A r t i k e l 14 wordt A r t i k e l 16. 

0 . Na a r t i k e l Kt (oud artikel 14) worden ingevoegd de na-
volgende aitikelen 17 en 1 8 : 

Artikel 17. 
„I. In artikel 38 vervallen de woorden: „ op pene van , 

daarvan in gebreke blijvende , te worden gehouden als de hem 
ten laste gelegde misdaad te hebben beleden, of daarvan te 
ih'n overtuigd". 

„II. Artikel 01 vervalt. 

„III . Artikel 84 wordt gelezen als volgt : 
„Indien de herroeping, bijvoeging of uit legging voorvalt on-

der een verhoor, zal het worden opgeteekend d a a r , waar het 
voorvalt ; indien het bij de voorlezing geschiedt , in het s lo t ; — 
doch wanneer h e t , na de onderteekening , voorvalt , zal het daar-
onder worden geschreven en weder worden geteekend als voren". 

Artikel 18. 
„In artikel 211 wordt in plaats van de woorden: „Geregts-

hof, met bijvoeging van een behoorlijk declaratoir van den Fis-
caa l , als ook van den Krijgsraad , welke het vonnis heeft geveld , 
of dezelve zich ook partijen willen stellen; en zal de Fiscaal 
wijders daarbij verzoek d o e n " — gelezen: „ Geregtshof. Bh' 
deze s tukken zal worden gevoegd een verzoek van den Fiscaal". 

,11 . Artikel 248 wordt gelezen als volgt : „Zn'zullen de open-
bare teregtzi t t ingen van den Krijgsraad bijwonen . en in dezelve 
de gevorderde ophelderingen geven". 

„ I I I . Artikel 249 vervalt". 

, I V . De aanhef van artikel 255 wordt gelezen als volg t : „De 
Secretarissen zullen de Krijgsraden in derzelver deliberatiën ook 
bui ten de openbare teregtzit t ingen adsisteren , tot dat einde alle 
notulen van het verhandelde in de Vergaderingen enz.". 

!„ Voorts wordt aan dit artikel toegevoegd het navolgend tweede lid: 
, O p hen zijn de artikelen 244, 245 , 246 en 247 van toepassing". 

1). A r t i k e l 15 wordt A r t i k e l 19. 

A r t i k e l 10 wordt A r t i k e l 20. 

E . Na a r t i k e l 20 (oud artikel 16) wordt ingelascht het na-
volgend artikel 2 1 : 

„Artikel 21. 
.Art ikel 01 vervalt". 

F . A r t i k e l 17 wordt A r t i k e l 22. 

A r t i k e l 18 wordt A r t i k e l 2 3 . 

G. Xa a r t i k e l 2 3 (oud a r t ike l 18) wordt ingelascht het 
navolgend 

A r t i k e l 24 

„Ter uitvoering van de bepalingen van de Rechtspleging by de 
Zeemacht en van die bij de Landmacht worden by alge- meenen 
maatregel van bestuur Justitieele Voorschriften vastgesteld." 

II. A r t i k e l 19 wordt A r t i k e l 25. 



Blagen. [M. 2.] Tweede Kamer, is 
l teg tspleging bij de Landmagt en bij de Zeemagt, alsmede de Ins t ruct ie voor he t Hoog Al il. Geregtshof. 

T O E L I C H T I N G . 

K 1 . 
Artikel I. 

I. Zie de Memorie van Antwoord op deze plaats. 

VU. De hier in de eerste plaats voorgestelde wijziging, welke 
met den aanhef TUI artikel l'i R. Z. voeling hondt. geeft beter 
dan de oude redactie weer, dat ook de namen van ()flicieren-
(loiiiniissarisseii aan den naar den krijgsraad verwezen beklaagde 
moeten worden medegedeeld, 

Voor den beklaagde wordt daardoor de gelegenheid geopend 
om terstond te kunnen nagaan, of er voor hem tot reensatie 
van deze officieren aanleiding bestaat. 

De tweede wijziging, die in artikel 19 alsnog wordt voorge-
steld kwam in verband met de invoering der beschikking tot 
verwijzing alsnog ooodig voor. 

De invoeging van bet tweede lid bleek niet liet oog op de 
omstandigheid, dat ieder der Officieren-Commissarissen lid van 
den krijgsraad kan zyn , on verin ijdel ijk. 

VII I . De bier ingevoegde woorden zijn in bet ontwerp abu-
sievelyk uitgevallen. 

Artikel 2. 

Dezelfde noodzakelijkheid , die aanleiding gaf tot de ten aan-
zien van art. 99 R. L voorgestelde toevoeging , bestaat ook voor 
artikel 20 R. L Aanvulling van dit artikel mag dan ook niet 
achterwege blijven. 

A r t i k e l 3. 

II . In verband met de toezegging, onder $ 2 van de Alge-
nieene Beschouwingen in de Memorie van Antwoord gegeven, 
wordt bier voorgesteld, de gewraakte clausule uit artikel 59 R. L. 
te doen vervallen. Aangezien dit artikel ook uit anderen hoofde 
wijziging behoefde en dus reeds onder dit nummer in het wetsont-
werp voorkwam, wordt de hierbedoelde verandering niet opgeno-
nien bij de daarmede verband houdende, te weten die, wtdke thans 
zijn samengebracht in het nieuwe artikel 8 van dit ontwerp. 

V I I I en IX. Zie de Memorie van Antwoord op laatstge-
noemde plaats (IX). 

IX. In het hier voorgestelde is bovendien nog opgenomen 
eene wijziging, welke verband houdt met de invoering in de 
Rechtspleging bij de Landmacht van een Secretaris. 

IX bis. Tn verband niet het voorgestelde artikel 129 a R. L. 
bleek a lsnog, dat. wijziging van artikel 39 R. L. noodzakelijk is. 

XII . Zie de Memorie van Antwoord op deze plaats en onder IX. 

XIV. De hier ingevoegde alinea is voornamelijk van belang 
voor de zeemacht, waar zij is aangebracht in de artikelen 119 en 
128 R. Z. Gelijk reeds in de Memorie van Toelichting werd ge-
Eegd, komt bet in West-lndiè' veelvuldig voor, dat in krijgs-
raden aldaar zitting moet worden genomen door officieren van 
de zeemacht, tijdelijk in die kolonie aanwezig. Ook is bet geval 
denkbaar dat dergelijke gemengde krijgsraden moeten worden 
samengesteld in gedeelten van het grondgebied, die in staat van 
oorlog of in staat .van beleg zijn verklaard. Voor deze gevallen 
«ras ook in de Rechtspleging bij de Landmacht voorziening 
noodig. De wijze waarop h'(\ het wetsontwerp aanvankelijk aan 
deze behoefte was tegemoet gekomen voldeed hij nader inzien 
niet in alle opzichten. Van daar deze nieuwe redactie voor de-
zelfde zaak. 

XV. Voor bet eerste gedeelte der hier voorgestelde wijziging 
zie men de Memorie van Antwoord te dezer plaatse. De in de . 
tweede plaats aangebrachte verandering houdt verband met de ! 
invoering in de Rechtspleging by de Landmacht van een Secretaris, j 

Artikel 4. 

IV. In de onder dit nummer reeds voorgestelde wijziging 
moet in verband met bet optraden van den Secretaris eene 
nieuwe verandering worden aangebracht. 

VI. Zie de Memorie van Antwoord te dezer plaatse. 

VIL Door deze wijziging wordt eene drukfout hersteld. 

IX. Hier geldt dezelfde opmerking als onder IV. 

Artikel G. 

Zie de Memorie van Antwoord op dit artikel. 

Artikel 7. 

I. Zie de Memorie van Antwoord op deze plaats. 

VI. Zie de Memorie van Antwoord, Algonieene Heschou-
wingen , S 3. 

Artikel 8. 

IV'. Zie de Memorie van Antwoord op deze plaats. 

IX. Zie hierboven de toelichting bij Artikel 1 VIL 

A r t i k e l S. 

Zie de Memorie van Antwoord op Artikel 2. 

Artikel 10. 

IL Zit? de Memorie van Antwoord bij Artikel 3 , IX. 

\lbis. In verband niet het voorgestelde artikel 108a R. Z. 
bleek wijziging van artikel 20 II. Z. onvermijdelijk. 

VI. Zie de Memorie van Antwoord bij Artikel 3 , XI I . 

X. Zie de toelichting hierboven bij Artikel 3 , XTV. 

Artikel 11. 

V. Zie de Memorie van Antwoord op Artikel 4 , V I . 

Artikel 13. 

Zie de Memorie van Antwoord op Art ikel (>. 

Artikel 14. 

IV. Zie de Memorie van Antwoord, Algeineene Beschou-
wingeu , 5; 3. 

Artikel 18. 

Het komt wenschelijk voor de doorloopende nummering eerst 
dan te doen plaats hebben indien zal zijn beslist wat tenge-
«olge van de inwerkingtreding van de nieuwe militaire straf-
wetten alsnog in de heide Rechtsplegingen moet worden gewij-
zigd. Daarom is de hierbedoelde aanvulling voorgesteld. 

§ 2 . 

A r t i k e l 8 (vieuto). 

I . II. Zie de Memorie van Antwoord bij $ 2 der Algemeene 
beschouwingen. 

III . Zie de Memorie van Antwoord op artikel 1, 1. 

Handel ingen der S ta ten-Gencraa l . Bijlagen. 1904—1905. 
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u [M. 2-3.] 
Rogtsplegiug bij de Lundmagl en 1 >ij de Zeemagt, a l smede do Insti 'uctic voor hol Hoog Mil. t iciegishof. 

A r t i k e l 1) {nieuw). 

Behoudens de hierboven aangegeven uitaonderingen 'u bierin 
allos opgenomen wal in verband mei de invoering van Been* 
tarissen l)ij de Krijgsraden voor de Landmacht wijziging be-
lioct't. Zoovee] mogelijs en aoodig it rekening gehouden met 
liet bestaan san den afzonderlijken Secretaris bij den Zeekr\jgs-
raad en met de voor dezen officier geldende voorschriften. Zie 
overigeni il<' Memorie van Antwoord op Artikel 3 . I. 

Van de gelegenheid geboden onder I u tevens gebruik ge-
maakt om alsnog eene wijziging aan te brengen. die in verband 
met «Ie invoering van de beschikking tot verwijzing aoodig 
voorkomt. Onder II en IIF is tevens eene foutieve verwijzing 
hersteld. Voorde wijziging'onder XIII zij verwezen naar l{. Z. 193. 

A r t i k e l 17 (nieuw). 

1, I I . Zie de Memorie van Antwoord bij & 2 der Algemeen»! 
beschouwingen. Het met artikel Kil R. L, correspondeerend 
artikel . in het ontwerp 1814 van de Rechtspleging bij de Zee-
maeht genummerd 140, i> er tengevolge van eene opmerking 
van den Raad van State, die bet praematuur achtte, uitgelicht 
(Zie Mr.. H. VAX om HOEVEN . Onze Militaire Strafwetgeving 
blz. 145.) 

III. (ielijk reeds in de Memorie van Toelichting bij Artikel 
8, V, VI en VII werd opgemerkt is de Rechtspleging bij 
de Zeemacht behoudens noodzakelijke veranderingen nage-
scbreven van die bij de Landmacht en heeft deze nasehrijvmg 
niet altijd op even nauwkeurige wijze plaats gevonden. Bij ver-
gelijking van de tegenwoordige redactie van artikel 84 |{. Z. 
met artikel 106 IL L. zal men z ien , dat daar eene geheele zin-
snede is uitgevallen en artikel 84 daardoor onverstaanbaar is 
geworden. Tot herstel van deze omissie wordt hier het voorstel 
gedaan. 

Artikel 18. 

I. Artikel 211 EL Z. kwam overeen met artikel 232 R. L 
zooals dit artikel luidde in het on twerp , hetwelk san den Baad 
van State in 1814 ter overweging is aangeboden. Tengevolge 
van eene opmerking van dat College zijn de woorden, welke be-
trekking hebben op het ricb al dan niet partij stellen bij bet 
booger beroep van krijgsraad en auditeur-militair uit dat ont-
werp volkomen terecht vervallen (zie Mr. H. VAN DER HOEVEN , 
Onze Militaire Strafwetgeving, bladz. 148 v.). Nochtans vergat 
men wijziging dienovereenkomstig van de Rechtspleging bij de 
Zeemacht N u toch verandering van artikel 211 noodlg is in 
verband niet de nieuwe redactie van artikel 232 IL L., is ook 
de zooeven bedoelde zinsnede uit artikel 211 R. Z. ge l ich t 

II. Artikel 248 b'. Z. eischte in verband met de nieuwe 
redactie van art . .513 R. L. verandering (zie bet nieuwe artikel 
9 XX). 

I I I . Evenals artikel 314 IL L. moest ook artikel 249 EL Z. 
vervallen (zie het nieuw artikel 9 XXI) . 

IV. De redactie van Artikel 255B.Z. is in overeenstemming 
gebracht met de in het nieuwe artikel 9 onder XV voorgestelde 
wijziging van artikel 324 R. L. 

A r t i k e l 21 {nieuw). 

In verband met het in de Memorie van Antwoord bij artikel 
ti opgemerkte behoort ook art. 61 van da Provisioneele Instructie 

voor bet Hoog Militair Gerechtshof te vervallen. 

A r t i k e l 24 (nieuw). 

Zie de Memorie van Antwoord bij Hoofdstuk IV. 

(ar,. 3.) 

G E W I J Z I G D O N T W E R P VAN W E T . 

W I J W I L H E L M I N A , uu DE (JUATIB GODS, KONINGIN DER 
NEDERLANDEN, P R I N S E S VAN OHANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, s a l u u t ! doen 
te weten : 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben de wenscbelijkheid 
om de Regtspleging by de Landmagt en die bij de Zeemagt 
alsmede de Provisioneele Instructie voor het Hoog Militair 
Oeregtshof ten aanzien van enkele onderwerpen te wijzigen ; 

Zoo is het , dat W i j , den Raad van State gehoord, en met 
gemeen overleg der Ktaten-Generaal , hebben goedgevonden en 
verstaan, geli jk Wi j goedvinden en verstaan bij deze : 

HOOFDSTUK I. 

Uijziginnen, gtbrackt in de Begtsplêging bij de Landmagt. 
Artikel I. 

I. 
A. V e r w i j z i n g n a a r d e n K r i j g s r a a d . 

Artikel 12 wordt gelezen als volgt : 

. Indien de Commanderende Officier van het Garnizoen van 
oordeel i s , dat de zaak door den Militairen Regter moet worden 
onderzocht en beoordeeld , zal de verdachte naar den Krijgsraad 
worden verwezen, ten einde , tegen denzelven zal kunnen worden 
geprocedeerd in maniere als bij deze wet is bepaald." 

I L Achter artikel 14 wordt ingelascht het navolgend : 

„ Artikel 14 n. 

.Verwjjzing naar den Militairen Regter , die den grondslag 
ui tmaakt van de in te winnen inforraatien, geschiedt op straffe 
van nietigheid bjj schriftelijke beschikking. Zij vermeldt , behalve 
den naam en de voornamen van den beklaagden, het corps of 
onderdeel daarvan, waartoe hn' behoort , en den rang of s t a n d , 
in welken hij daarbij d i e n t , en behelst eene omschrijving van 
het fe i t , hetwelk hem ten laste wordt gelegd. 

„Bij deze beschikking tot verwijzing wordt tevens bepaald, of 
de beklaagde al dan niet in arrest zal blijven. 

„Een afschrift van deze beschikking zal aan den beklaagde 
worden ter hand gesteld." 

III . Van artikel 86 wordt de aanhef' gelezen als vo lg t : 

„De Commanderende Officier stelt tevens de beschikking tot 
verwijzing en verdere stukken ". 

IV. In artikel 40 w o r d t , in plaats van de woorden „de klagte 
of", gelezen : „de beschikking tot verwijzing of de". 

V. In artikel 63 word t , in plaats van de woorden : „tegen 
hem ingebragte klagte", ge lezen: „bet hem bij de beschikking 
tot verwjjzing ten laste gelegde". 

B. V o o r l o o p i g a r r e s t . 

VI. Artikel 16 ,wordt gelezen als volgt : 

„Wanneer, ten einde als voren , het onderzoek van den Krijgs-


