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Voorst. van wel v. (1. I). Aalherse, lot aauv. van li<>t \V. v. S. met ren aieuw art. ter bestr. van de oneerlijke mededinging. 

(4C. 2.) 

NOTA VAN WIJZIGINGEN. 

In het Voorstel van Wet worden de navolgende wijzigingen 
aangebracht: 

1. 

In den eersten regel v. b. van bet Benig artikel wordt ge-
lezen in plaats van „326": ..828". 

IJ. 

In den derden regel v. b. wordt gelezen in plaats van .,8266/s" : 
„828 Ws". 

III. 

In den vierden regel v. b. wordt gelezen in plaats van 
„handelsdebiet": ,handels- of bedrijfsdebiet". 

IV. 

In den vijfden regel v. b. wordt gelezen in plaats van „eenige 
andeling": „eenige bedriegelijke handeling". 

(40. 8.) 

GEWIJZIGD VOORSTEL VAX WET. 

W u W I L H E L M I N A , BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DEH 
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

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

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het ter 
bestrijding van de oneerlijke mededinging noodzakelijk is, 
het Wetboek van Strafrecht met een nieuw artikel aan te 
vullen; 

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

Eeitig artikel. 
Na artikel 828 wordt een nieuw artikel in het Wetboek van 

Strafrecht ingevoegd, luidende: 

Artikel S28&M. 

Hij , die, om zijn handels- of bedrijfsdebiet te vestigen, te 
behouden of uit te breiden, eenige bedriegelijke handeling 
pleegt tot misleiding van het publiek of van een bepaald per-
soon, wordt, indien daaruit eenig nadeel voor zijn concur-
renten kan ontstaan, als schuldig aan oneerlijke mede-
dinging, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een 
jaar, of geldboete van ten hoogste negenhonderd gulden. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autori-
teiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de 
nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven te 

De Minister van Jvstitie, 


