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worden gesteld dienaangaande opmerkingen te maken, voor-
dat de vraag beantwoord wordt. De gemaakte opmerkingen 
kunnen natuurlijk aanleiding geven hiertoe, dat de vraag wordt 
teruggenomen of anders wordt gesteld. Men vergelijke artikel 273, 
tweede lid. 

De Minister van Justitie, 
. HEEMSKERK. 

(18. 3.) 

NADER GEWIJZIGD ONTWERP VAN W E T . 

W I J WILHELMINA, BIJ DE ORATIE GODS, KONINGIN DER 

NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAÜ, ENZ., ENZ., ENZ. 

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

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het nood-
zakelijk is een nieuw Wetboek van Strafvordering vast te stellen; 

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

Artikel I. 
Worden vastgesteld de navolgende bepalingen welke zullen 

uitmaken het Wetboek van Strafvordering. 

E E R S T E B O E K . 
Algemeene bepalingen. 

TITEL I. 
Strafvordering In het algemeen. 

EERSTE AFDEELLNG. 
INLEIDENDE BEPALING. 

Artikel 1. 
Strafvordering heeft alleen plaats op de wijze bij de wet 

voorzien. 

TWEEDE AFDEELING. 

BETREKKELIJKE BEVOEGDHEID DER ARRONDISSEMENTSRECHTBANKEN 
EN KANTONGERECHTEN TOT KENNISNEMING VAN 

STRAFBARE FEITEN. 

Artikel 4 . 
Van de rechtbanken zijn gelijkelijk bevoegd: 
die binnen welker rechtsgebied het feit is begaan; 
die binnen welker rechtsgebied de verdachte woont; 
die binnen welker rechtsgebied de verdachte zich bevindt; 
die binnen welker rechtsgebied de verdachte zijne laatst 

bekende verblijfplaats heeft gehad. 
In geval van gelijktijdige vervolging bij meer dan ééne recht-

bank blijft uitsluitend bevoegd de rechtbank die in deze rang-
schikking eerder is geplaatst, of, indien het rechtbanken betreft, 
welke in deze rangschikking dezelfde plaats innemen, de recht-
bank bij wie de vervolging het eerst is aangevangen. 

Artikel 5. 
Ten aanzien van de kantongerechten vindt artikel 4 over 

eenkomstige toepassing. 

Artikel 6. 
Strafbare feiten buiten hot rijk in Europa aan boord van 

een Nederlandsch vaartuig begaan, worden, ter bepaling van 
de bevoegdheid des rechters, geacht te z(jn begaan binnen 
het ryk ter plaatse waar de eigenaar van het vaartuig woont 
of het bestuur bedoeld bij artikel 330 van hot Wetboek van 
Koophandel, is gevestigd. 

Artikel 7. 
Onverminderd de bepalingen van de wet op de consulaire 

rechtsmacht, is, indien de voorgaande artikelen niet een be-
voegden rechter aanwijzen, de rechtbank of het kantongerecht 
te Amsterdam bevoegd. 

Artikel 8. 
Bij deelneming van meer dan één persoon aan hetzelfde 

strafbare feit brengt de bevoegdheid ten aanzien van één der 
als daders of medeplichtigen aansprakelijke personen de be-
voegdheid mede ten aanzien van do andere. 

In geval van gelijktijdige vervolging bij onderscheidene be-
voegdo rechtbanken of kantongerechten blijft uitsluitend bevoegd 
de rechter voor wien de als daders aansprakelijke personen 
worden vervolgd. Worden zoodanige personen niet voor het-
zelfde gerecht vervolgd, dan blijft uitsluitend bevoegd de rechter 
bij wien de vervolging tegen één hunner het eerst is aan-
gevangen. 

DERDE AFDEELING. 

BEVOEGDHEID DER AMBTENAREN VAN HET OPENBAAR MINISTERIE 
TOT VERVOLGING VAN STRAFBARE FEITEN. 

Artikel 9. 
De procureur-generaal bij den Hoogen Raad is belast met 

de vervolging van die strafbare feiten waarvan de Hooge 
Raad in eersten aanleg kennis neemt. 

Artikel 10. 
De procureur-generaal bij het gerechtshof waakt voor de 

richtige vervolging van die strafbare feiten waarvan de recht-
banken en kantongerechten binnen het rechtsgebied van het 
gerechtshof waarbij hij is geplaatst, kennis nemen. 

Hij geeft daartoe bevelen aan de officieren van justitie en aan 
de ambtenaren van het openbaar ministerie bij de kanton-
gerechten. 

Artikel 11. 
De officier van justitie is belast met de vervolging van die 

strafbare feiten waarvan de rechtbank waarbij hij is geplaatst, 
kennis neemt. 

Hij waakt voor de richtige vervolging van die strafbare 
feiten waarvan de kantongerechten binnen het rechtsgebied 
van de rechtbank waarbij hij is geplaatst, kennis nemen. Hjj 
geeft daartoe bevelen aan de ambtenaren van het openbaar 
ministerie bij de kantongerechten. 

Artikel 12. 
De ambtenaar van het openbaar ministerie bij het kanton 

gerecht is belast met de vervolging van die strafbare feiten 
waarvan het kantongerecht waarbij hij is geplaatst, kennis neemt. 

Artikel 13. 

De officier van justitie geeft, op de wijze door den Minister 
van Justitie te bepalen, den procureur-generaal bij het gerechts-
hof bericht van de te zijner kennis gekomen strafbare feiten 
tot welker vervolging hij bevoegd is. 

Gelijke verplichting bestaat voor den ambtenaar van het 
openbaai ministerie bij het kantongere.cht met betrekking tot 
de strafbare feiten tot welker vervolging hij bevoegd is, tegen-
over den officier van justitie. 
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VIERDE AFDEELINÖ. 

BEKLAG OVER HET NIET VEKVOLÜEN VAN STRAFBARE FEITEN. 

Artikel I I . 
Wordt een strafbaar feit niet vervolgd of de vervolging 

niet voortgezet, dan kan de belanghebbende daarover beklag 
doen by het gerechtshof binnen welks rechtsgebied de ver-
volging zou behooren plaats te vinden. Het gerechtshof kan 
d.en procureur-generaal opdragen te dien aanzien verslag te 
doen en kan voorts bevelen dat de vervolging zal worden 
ingesteld of voortgezet. 

Het gerechtshof kan het geven van zoodanig bevel ook 
weigeren op gronden aan het algemeen belang ontleend. 

De leden van het gerechtshof die over het beklag hebben 
geoordeeld, nemen by voorkeur geen deel aan de berechting. 

Artikel 15. 

Betreft het beklag een strafbaar feit waarvan de Hooge 
Raad in eersten aanleg kennis neemt, dan geldt hetgeen in 
het voorgaande artikel ten aanzien van het gerechtshof, de 
leden en den procureur-generaal voorkomt, ten aanzien van 
den Hoogen Raad, de leden en den procureur-generaal by 
dien Raad. 

VIJFDE AFDEELINÖ. 

SCHORSING DER VERVOLGING. 

Artikel 16. 
Indien de waardeering van het te laste gelegde feit afhangt 

van de beoordeeling van een geschilpunt van burgerlijk recht, kan 
de rechter, in welken stand der vervolging ook, de vervolging 
voor een bepaalden tijd schorsen, ten einde de uitspraak van 
den burgerlijken rechter over het geschilpunt af te wachten. 

De schorsing kan telkens voor een bepaalden tijd worden 
verlengd en te allen tijde worden opgeheven. 

Artikel 17. 
Na de kennisgeving van verdere vervolging of, indien deze 

niet heeft plaats gehad, na het uitbrengen van de dag-
vaarding ter terechtzitting kan de verdachte de schorsing wegens 
het bestaan van een geschilpunt van burgerlijk recht enkel 
verzoeken, hetzij bij het bezwaarschrift hetwelk tegen die kennis-
goving of dagvaarding kan worden ingediend, hetzij op de 
terechtzitting. 

Artikel 18. 
Indien de verdachte na het begaan van het strafbare feit 

krankzinnig is geworden, schorst de rechter, in welken stand 
der vervolging ook, de vervolging. 

Zoodra van het herstel van den verdachte is gebleken, 
wordt de schorsing opgeheven. 

Artikel 19. 
Ingeval van schorsing der vervolging kan de rechter niette-

min spoedeischende maatregelen bevelen. 
Hij kan gelasten dat de schorsing zich niet zal uitstrekken 

tot hetgeen de voorloopige hechtenis betreft. 

Artikel 20. 

Alvorens omtrent de schorsing te beslissen, kan de rechter 
getuigen en deskundigen hooren. 

Art ikel 2 1 . 
De beslissingen omtrent de schorsing worden genomen 

hetzij ambtshalve, hetzij op de vordering van het openbaar 
ministerie, hetzij op het verzoek van den verdachte of zijn 

raadsman. Zij zijn met redenon omkleed en worden gegeven 
door het gerecht in feitelijken aanleg, waarvoor de zaak wordt 
vervolgd of anders het laatst werd vervolgd. 

Allo beschikkingen worden onverwyid aan don verdachte 
be teekend, 

Artikel 22. 
Tegen beschikkingen omtrent do schorsing staat het openbaar 

ministerie binnen drie dagen daarna en den verdachte binnen 
drie dagen na de beteekening hooger beroep open. Is echter 
de hoofdzaak niet voor hoogor beroep vatbaar, dan is binnen 
gelijken termijn alleen beroep in cassatie toegelaten. Tegen 
beschikkingen in hooger beroep gegeven, staat binnen gelijken 
termijn beroep in cassatie open. 

De Hooge Raad, het gerechtshof of de rechtbank beslist 
zoo spoedig mogelijk. Artikel 21, laatste lid, is van toepassing. 

ZESDE AFDEELING. 
BEHANDELING DOOR UE RAADKAMER. 

Artikel 23. 
In alle gevallen waarin niet de beslissing door het rechterlijk 

college op de terechtzitting is voorgeschreven of aldaar ambts-
halve wordt genomen, geschiedt de behandeling door de raad-
kamer. Echter geschieden op de terechtzitting onderzoek en 
beslissing omtrent alle vorderingen, verzoeken of voordrachten, 
aldaar gedaan. 

De raadkamer is, op straffe van nietigheid, samengesteld: 
bij de rechtbanken en gerechtshoven uit drie leden; 
bij den Hoogen Raad uit vijf leden. 
Indien door de raadkamer eene beslissing moet worden 

gegeven na den aanvang van het onderzoek op de terechtzitting, 
is zij zooveel mogelijk samengesteld uit de leden die op de 
terechtzitting over de zaak hebben gezeten. 

Het lid of plaatsvervangend lid dat als rechter- of raadsheer-
commissaris eenig onderzoek in de zaak heeft verricht, neemt, 
op straffe van nietigheid, aan de behandeling door de raad-
kamer geen deel. 

Artikel 24. 
De beschikking vermeldt, op straffe van nietigheid, de namen 

der leden van het college, door wie, en den dag waarop zij is 
gewezen, en wordt onderteekend door ieder hunner en door 
den griffier die bij de beraadslaging la tegenwoordig geweest. 

Zoo één of meer hunner daartoe buiten staat zijn, wordt 
hiervan aan het slot van de beschikking melding gemaakt. 

Artikel 25. 
De raadkamer is bevoegd de noodige bevelen te geven, opdat 

het onderzoek hetwelk aan hare beslissing moet voorafgaan, 
overeenkomstig de bepalingen van dit wetboek zal plaats vinden. 

De raadkamer zal, alvorens te heslissen, het openbaar ministerie 
hooren en kan zich door den rechter- of raadsheer-commissaris, 
die in de zaak is betrokken geweest, schriftelijk of mondeling 
doen inlichten. 

Zij is bevoegd de overlegging van processtukken en stukken 
van overtuiging te bevelen. 

Alle verhooren kunnen ook aan een der leden van het rech-
terlijk college of aan den kantonrechter van de plaats waar 
de to verhooren persoon zich bevindt, worden opgedragen. Ten 
aanzien van een verhoor dat ingevolge zoodanige opdracht 
plaats vindt, is artikel 27 van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 26. 
De verdachte is bevoegd zich bij alle verhooren door zijn 

raadsman te doen bijstaan. 
De gegijzelde getuige en de belanghebbende die volgens 

artikel 103 of artikel 115 een verzoekschrift heeft ingediend, 
kunnen zich bij de verhooren door hun advocaat doen bijstaan. 

De raadsman of de advocaat wordt bij de verhooren in de 
gelegenheid gesteld de noodige opmerkingen te maken. 
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Artikel 27. 
Van het onderzoek der raadkamer wordt door don griffier 

een proces-verbaal opgemaakt, behelzende den zakelh'ken inhoud 
van de afgelegde verklaringen en van hetgeen verder bij dat 
onderzoek la voorgevallen. 

Indien een verdachte, getuige of deskundige of de raadsman 
of do advocaat verlangt dat eenige opgave in de eigen woorden 
zal worden opgenomen, geschiedt dat, voor zoover de opgave 
redelijke grenzen niet overschrijdt, zooveel mogelijk. 

Het proces-verbaal wordt door de raadkamer vastgesteld en 
wordt, ten bewijze daarvan, door den voorzitter en den griffier 
zoo spoedig mogelijk na den afloop van het onderzoek onder-
teekend. Is één hunner of z\jn beiden daartoe buiten staat, 
dan wordt daarvan aan het slot van het proces-verbaal melding 
gemaakt. 

Het wordt met de beschikking en de verdere tijdens het 
onderzoek in de raadkamer in het geding gebrachte stukken 
bh' de processtukken gevoegd. 

Artikel 27a. 

Ten aanzien van het kantongerecht vinden de artikelen 
23—27 overeenkomstige toepassing. 

Alle verhooren kunnen ook aan den kantonrechter van de 
plaats waar de te verhooren persoon zich bevindt, worden 
overgedragen. 

T I T E L I I . 

De verdachte. 

Artikel 28. 
Als verdachte wordt vóórdat de vervolging is aangevangen, 

aangemerkt degene te wiens aanzien uit feiten of omstandig-
heden een redelijk vermoeden van schuld aan eenig strafbaar 
feit voortvloeit. 

Daarna wordt als verdachte aangemerkt degene tegen wien 
de vervolging is gericht. 

Artikel 29. 
De verdachte is bevoegd zich, overeenkomstig de bepalingen 

van den Derden Titel van dit Boek, door een of meer gekozen 
of toegevoegde raadslieden te doen bijstaan. 

Hem wordt daartoe, telkens wanneer hij dit verzoekt, zooveel 
mogelijk de gelegenheid verschaft om zich met zijn raadsman 
of met zijne raadslieden in verbinding te stellen. 

Artikel 30. 
In alle gevallen waarin iemand als verdachte wordt gehoord, 

onthoudt de verhoorende rechter of ambtenaar zich van alles 
wat de strekking heeft eene verklaring te verkrijgen, waarvan 
niet gezegd kan worden dat zij in vrijheid is afgelegd. De ver-
dachte is niet tot antwoorden verplicht. Hiervan wordt hem 
vóór het verhoor mededceling gedaan. Van deze mededeeling 
wordt in het proces-verbaal van het verhoor melding^emaakt. 

De verklaringen van den verdachte, bepaaldelijk die welke 
eene bekentenis van schuld inhouden, worden in het proces-
verbaal van het verhoor zooveel mogelijk in zijne eigen woorden 
opgenomen. 

Artikel 31 . 
Tijdens het gerechtelijk vooronderzoek staat de rechter-

cominissaris, en overigens tijdens het voorbereidende onderzoek 
het openbaar ministerie, aan den verdachte op diens verzoek 
toe van de processtukken kennis te nemen. 

Niettemin kan de rechtercommissaris of het openbaar 
ministerie, indien het belang van het onderzoek dit vordert, den 
verdachte de kennisneming van bepaalde processtukken ont-
houden. In dit geval wordt den verdachte schriftelijk medege-
deeld dat de hem ter inzage gegeven stukken niet volledig zijn. 

Artikel 31a. 
Aan den verdachte mag niet worden onthouden de kennis-

neming van: 
a. de processen-verbaal van zijne verhooren; 
ö. de processen-verbaal betreffende verhooren of handelingen 

van onderzoek, waarbij hij of zijn raadsman de bevoegdheid 
heeft gehad tegenwoordig te zn'n; 

c. de processen-verbaal van verhooren, van welker inhoud 
hem mondeling volledig mededeeling is gedaan. 

Artikel 316. 
Ingeval den verdachte de kennisneming van processtukken 

wordt onthouden, kan hij daartegen binnen drie dagen na de 
mededeeling vermeld in het tweede lid van artikel 31, een 
bezwaarschrift indienen bij het gerecht waartoe het openbaar 
ministerie of de rechter-commissaris behoort, dat binnen vyf 
dagen beslist. 

Artikel 32. 
De kennisneming van alle processtukken in het oorsprom 

kelijke of in afschrift mag den verdachte niet worden ont-
houden zoodra de beschikking tot sluiting van het gerechtelijk 
vooronderzoek overeenkomstig artikel 242 voor den officier 
van justitie onherroepelijk is geworden, of, indien een ge-
rechtelijk vooronderzoek niet heeft plaats gehad, zoodra de 
kennisgeving van verdere vervolging of de dagvaarding ter 
terechtzitting in eersten aanleg is beteekend. 

Artikel 32 a. 
De wijze waarop de kennisneming van processtukken mag ge-

schieden, wordt geregeld bij algemeenen maatregel van bestuur. 
De verdachte kan van de stukken waarvan hem de kennis-

neming is toegestaan, ter griffie afschrift krijgen; doch het 
onderzoek mag daardoor niet worden opgehouden. 

Omtrent het verstrekken van afschrift en het kosteloos be-
komen daarvan worden regelen gesteld bij algemeenen maat-
regel van bestuur. 

Artikel 33. 
Het gerecht dat tot eenige beslissing in de zaak is geroepen, 

is bevoegd den verdachte in de gelegenheid te stellen om te 
worden gehoord. 

Aan een daartoe strekkend verzoek van den verdachte 
wordt gevolg gegeven, tenzij het belang van het onderzoek dit 
verbiedt. 

Artikel 25, laatste lid, is van toepassing. 

Artikel 33 a. 
Wordt eene vervolging niet voortgezet, dan kan het gerecht 

in feitelijken aanleg, voor hetwelk de zaak het laatst werd 
vervolgd, op het verzoek van den verdachte, verklaren dat de 
zaak geëindigd is. De verdachte wordt gehoord, althans op-
geroepen. 

Het gerecht is bevoegd, de beslissing op het verzoek telkens 
gedurende een bepaalden tijd aan te houden, indien hetopen-
baar ministerie aannemelijk maakt dat alsnog verdere ver-
volging zal plaats vinden. 

De beschikking wordt onverwijld aan den verdachte be-
teekend. 

T I T E L I I I . 

De raadsman. 
Algemeene bepaling. 

Artikel U. 
Als raadslieden worden slechts toegelaten advocaten binnen 

het rijk de praktijk uitoefenende. 
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EERSTE AFDEELING. 

KEUZE VAN EEN RAADSMAN. 

Artikel 35. 
De verdachte la te allen th'de bevoegd een of meer raadslieden 

te kiezen. 
Tot de keuze van een of meer raadslieden is ook de wettige 

vertegenwoordiger van den verdachte bevoegd. 
Is de verdachte verhinderd van zh'n wil te dien aanzien te 

doen binken en heeft hn' geen wettigen vertegenwoordiger, 
dan is de meest gereede der bloed- of aanverwanten, tot den 
vierden graad ingesloten, tot die keuze bevoegd. 

De ingevolge het tweede of het derde lid gekozen raadsman 
treedt af, zoodra de verdachte zelf een raadsman heeft gekozen. 

Artikel 36. 
De gekozen raadsman geeft van zijn optreden als zoodanig, 

wanneer de officier van justitie reeds in de zaak betrokken is, 
schriftelijk kennis aan den griffier. Is dat nog niet het geval, 
dan geeft hjj van zijn optreden schriftelijk kennis aan den 
in de zaak betrokken hulpofficier. 

Indien hij een gekozen of toegevoegden raadsman vervangt, 
geeft hij ook daarvan overeenkomstig de bepaling van het 
voorgaande lid kennis. 

Van den inhoud eener overeenkomstig dit artikel tot den 
griffier gerichte kennisgeving verwittigt deze onverwijld schrif-
telijk het openbaar ministerie, bovendien, in geval van een 
gerechtelijk vooronderzoek, den rechter-commissaris, en, in 
geval van het voorgaande lid, den vervangen raadsman. 

Door deze mededeeling neemt de werkzaamheid van den ver-
vangen toegevoegden of vroeger gekozen raadsman een einde. 

TWEEDE AFDEELING. 

TOEVOEGING VAN EEN RAADSMAN. 

§ 1. Algemeene bepalingen. 

Artikel 87. 
De voorzitter der rechtbank of, indien de zaak voor het 

gerechtshof moet dienen, de voorzitter van het gerechtshof voegt 
ambtshalve een raadsman toe aan iederen verdachte die zich 
tijdens de kennisgeving van verdere vervolging of de dagvaar • 
ding ter terechtzitting in voorloopige hechtenis bevindt, zoodra 
die kennisgeving of dagvaarding is beteekend. Gelijke toevoeging 
geschiedt, zoodra de verdachte na dat tijdstip, doch vóór de 
sluiting van het onderzoek op de terechtzitting, in voorloopige 
hechtenis wordt genomen. Het openbaar ministerie geeft den 
voorzitter onverwijld schriftelijk kennis dat toevoeging moet 
plaats vinden. 

De voorzitter van het gerechtshof voegt, zoodra de dag-
vaarding in hooger beroep is beteekend, een raadsman toe 
aan den in vrijheid zijnden verdachte, indien deze zich tijdens 
het onderzoek op de terechtzitting in eersten aanleg in voorloopige 
hechtenis bevonden heeft. De laatste zin van het voorgaande 
lid is van toepassing. 

In de in dit artikel bedoelde gevallen geschiedt de toevoeging 
mede, zoodra den voorzitter blijkt van verhindering of ontstem 
tenisvan den gekozen ïaadsman. 

Artikel 38. 
Op verzoek van den verdachte wordt hem een raadsman 

toegevoegd: 

a. door den voorzitter der rechtbank of, indien de zaak voor 
het gerechtshof dienen moet, door den voorzitter van het ge-
rechtshof, indien de verdachte vóór de kennisgeving van verdere 
vervolging of de dagvaarding ter terechtzitting zich in voor-
loopige hechtenis bevindt of na de sluiting van het onderzoek 
in voorloopige hechtenis wordt genomen; 

b. in alle andere gevallen, door den raad van rechtsbijstand 
in artikel 39 genoemd, doch alleen, indien de raad voor de 
toevoeging voldoenden grond aanwezig acht, en zonder dat de 
verdachte aan het verzoek het recht kan ontleenen de benam 
deling der zaak op te houden. 

De toevoeging op verzoek geschiedt enkel aan verdachten 
wier onvermogen voldoende gestaafd wordt geoordeeld. 

Artikel 39. 
Er bestaat in elke plaats waar eon rechterlijk college is 

gevestigd, een raad van rechtsbijstand in strafzaken. 

Bevoegdheid, samenstelling en taak der raden van rechts-
bijstand worden, met inachtneming van de bepalingen van 
dezen Titel, geregeld bij algeineenen maatregel van bestuur 

Artikel 40. 
Eene toevoeging heeft enkel plaats, indien de verdachte 

geen raadsman heeft. 
Zij geschiedt enkel aan personen verdacht van misdrijf, met 

uitzondering van dat vermeld in artikel 314 van het Wetboek van 
Strafrecht, of verdacht van de overtreding genoemd in artikel 432 
n°. 3 van dat wetboek. 

Elke toevoeging geldt voor den geheelen aanleg gedurende 
welken zij heeft plaats gevonden. 

Artikel 4 1 . 
Omtrent zijne bevoegdheid om toevoeging van een raadsman 

te verzoeken, wordt de verdachte ingelicht: 
«. in geval van een gerechtelijk vooronderzoek, door den 

rechter-commissaris of door hem die in opdracht van dezen 
met het verhoor is belast, bij het eerste verhoor; 

b. in geval van toepassing van voorloopige hechtenis, door 
den rechter die het bevel daartoe heeft uitgevaardigd, of, 
indien den verdachte niet ter gelegenheid van zijn verhoor 
mondeling is medegedeeld dat hij in voorloopige hechtenis zal 
worden genomen, door den rechter die den verdachte overeem 
komstig artikel 77, eerste lid, hoort; 

c. in geval van aanteekening van hooger beroep of beroep 
in cassatie, door den griffier. 

De bevoegdheid van den verdachte om toevoeging van een 
raadsman te verzoeken, wordt bovendien bij de beteekening 
van de dagvaarding tot het eerste verhoor tijdens een ge-
rechtelijk vooronderzoek, van een bevel tot voorloopige hechtenis, 
van de dagvaarding ter terechtzitting, van eene kennisgeving 
van verdere vervolging, van een door het openbaar ministerie 
ingesteld hooger beroep of beroep in cassatie, en van de kennis-
geving van den dag der behandeling in cassatie, in het exploot 
Tan beteekening vermeld. 

§ 2. Vervanging van den toegevoegden raadsman. 

Artikel 42. 
Bij verhindering of ontstentenis van den toegevoegden raads-

man woidt, indien deze door den voorzitter is toegevoegd of in 
geval van die verhindering of ontstentenis eerst op de terecht-
zitting blijkt, door den voorzitter, en in andere gevallen door 
den raad Yan rechtsbijstand den verdachte een andere raads-
man toegevoegd. 

Op verzoek van den toegevoegden raadsman of van den 
verdachte kan. indien de raadsman door den voorzitter is 
toegevoegd, de voorzitter, en anders de raad van rechtsbijstand 
den v;#rdachte een anderen raadsman toevoegen. 

Artikel 42 a. 

De toegevoegde raadsman kan de waarnoming van bepaalde 
verrichtingen namens hem door een anderen advocaat doen 
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geschieden, mits hij daarvan schriftelijk ot' mondeling kennis 
geeft aan den voorzitter van het rechterlijk college, indien 
deze de toevoeging heeft gedaan, en anders aan den voorzittter 
van den raad van rechtsbijstand. 

Verstrekt de toegevoegde raadsman de in het voorgaande 
lid bedoelde opdracht, omdat hij zich anders ter verleening 
van bijstand zou moeten begeven naar een ander arrondissement 
dan dat waarbinnen hij de praktijk uitoefent, en is de in zijne 
plaats optredende advocaat wel aldaar gevestigd, dan wordt 
deze laatste, met betrekking tot de vervanging, als toegevoegde 
raadsman aangemerkt. 

§ 3. Kennisgeving der toevoeging. 

Artikel 43. 

Van elke door den voorzitter vóór den aanvang van het 
onderzoek op de terechtzitting gedane toevoeging geeft de 
griffier onverwijld schriftelijk kennis aan het openbaar mini-
sterie, den raadsman en den verdachte, en bovendien, in 
geval van een gerechtelijk vooronderzoek, aan den rechter-
commissaris. 

De raad van rechtsbijstand geeft van elke door dien raad 
gedane toevoeging onverwijld schriftelijk kennis aan den griffier, 
den raadsman en den verdachte. De griffier verwittigt on-
verwijld schriftelijk het openbaar ministerie, en in geval van 
een gerechtelijk vooronderzoek, den rechter-commissaris. 

§ 4. Belooning en vergoeding van kosten. 

Artikel 44. 
Den toegevoegden raadsman worden ter zake van zijn bijstand 

uit 's rijks kas belooning alsmede vergoeding van noodzakelijk 
gemaakte onkosten toegelegd overeenkomstig een tarief en naar 
regelen, beide bij algemeenen maatregel van bestuur te stellen. 

Artikel 45. 
Indien een raadsman is toegevoegd, kunnen diens belooning 

en vergoeding op de goederen van den verdachte worden 
verhaald, voor zoover de Minister van Justitie dit wenschelijk 
oordeelt. 

Het verhaal geschiedt slechts na machtiging van dien 
Minister uit kracht van een bevelschrift van tenuitvoerlegging, 
af te geven door den voorzitter van het college, aan te wijzen 
bij algemeenen maatregel van bestuur, op de daarbij te bepalen 
wijze. Het verhaal kan niet meer plaats vinden, indien sedert 
de dagteekening van het bevelschrift drie maanden zijn 
verloopen. 

DERDE AFDEELING. 
BEVOEGDHEDEN VAN DEN RAADSMAN BETREFFENDE 

HET VERKEER MET DEN VERDACHTE EN DE 
KENNISNEMING VAN PROCESSTUKKEN. 

Artikel 46. 
De raadsman heeft vrijen toegang tot den verdachte die in 

verzekering is gesteld of zich in voorloopige hechtenis be-
vindt, kan hem alleen spreken en met hem brieven wisselen 
zonder dat van den inhoud door anderen wordt kennis genomen, 
een en ander onder het vereischte toezicht, met inachtneming 
van de huishoudelijke reglementen, en zonder dat het onderzoek 
daardoor mag worden opgehouden. 

Indien uit bepaalde omstandigheden een ernstig vermoeden ] 
voortvloeit dat het vrije verkeer tusschen raadsman en ver-
dachte hetzij zal strekken om den verdachte bekend te maken \ 
met eenige omstandigheid waarvan hij in het belang van het j 
onderzoek tijdelijk onkundig moet blijven, hetzij wordt misb. likt 
voor pogingen om de opsporing der waarheid te belemmeren. Kan ! 
tijdens het gerechtelijk vooronderzoek de rechter-commissaris, j 
en overigens tijdens het voorbereidende onderzoek de officier i 
van justitie, telkens bevelen dat de raadsman geen toegang 

tot den verdachte zal hebben of dezen niet alleen zal mogen 
spreken en dat brieven of andere stukken, tusschen raadsman 
en verdachte gewisseld, niet zullen worden uitgereikt. Het bevel 
omschrijft de bepaalde omstandigheden in den voorgaanden zin 
bedoeld; het beperkt de vrijheid van verkeer tusschen raadsman 
en verdachte niet meer en wordt voor niet langer gegeven, 
dan door die omstandigheden wordt gevorderd, en is in elk 
geval slechts gedurende ten hoogste zes dagen van kracht. Van 
het bevel geschiedt schriftelijke mededeeling aan den raadsman 
en aan den verdachte. 

De rechter-commissaris of de officier van justitie onderwerpt 
het bevel onverwijld aan het oordeel van de rechtbank, waartoe 
zij behooren, welke zoo spoedig mogelijk beslist, na den raads 
man te hebben gehoord, althans schriftelijk opgeroepen. De 
rechtbank kan bij hare beslissing het bevel opheffen, wijzigen 
of aanvullen. 

Alle belemmeringen van het vrij verkeer tusschen raadsman 
en verdachte, welke ingevolge een der beide voorgaande leden 
bevolen zijn, nemen een einde zoodra de beschikking tot sluiting 
van het gerechtelijk vooronderzoek overeenkomstig artikel 242 
voor den officier van justitie onherroepelijk is geworden, of, 
ingeval een gerechtelijk vooronderzoek niet heeft plaats gehad, 
zoodra de kennisgeving van verdere vervolging of de dagvaarding 
ter terechtzitting in eersten aanleg is beteekend. 

Artikel 47. 
Ten aanzien van de bevoegdheid van den raadsman tot de 

kennisneming van processtukken en het bekomen van afschrift 
daarvan vinden de artikelen 31—32a overeenkomstige toepassing. 

T I T E L IV. 

Eenige bijzondere dwangmiddelen. 

EERSTE AFDEELING. 

AANHOUDING EN INVERZEKERINGSTELLING. 

Artikel 53. 
Iedere opsporingsambtenaar is bevoegd den verdachte naar 

zijn naam, voornamen en woon- of verblijfplaats te vragen 
en hem daartoe staande te houden. 

Artikel 54. 
In geval van ontdekking op heeter daad is ieder bevoegd 

den verdachte aan te houden. 
In zoodanig geval is de officier van justitie of de hulp-

officier bevoegd den verdachte, na aanhouding, naar eene plaats 
van verhoor te geleiden; hij kan ook diens aanhouding of 
voorgeleiding bevelen. 

Geschiedt de aanhouding door een anderen opsporingsamb-
tenaar, dan geleidt deze den aangehoudene ten spoedigste voor 
den officier van justitie of een van diens hulpofficieren. 

Geschiedt de aanhouding door een ander, dan levert deze 
den aangehoudene onverwijld aan een opsporingsambtenaar 
over die dan handelt oveieenkomstig de bepaling van het voor-
gaande lid. 

Artikel 55. 
Ook buiten het geval van ontdekking op heeter daad is de 

officier van justitie bevoegd den verdachte van eenig straf baai-
feit waarvoor voorloopige hechtenis is toegelaten, aan te houden 
en naar eene plaats van verhoor te geleiden; hij kan ook 
diens aanhouding of voorgeleiding bevelen. 

Kan het optreden van den officier van justitie niet worden 
afgewacht, dan komt gelijke bevoegdheid toe aan ieder zijner 
hulpofficieren. De hulpofficier geeft van de aanhouding onverwijld 
schriftelijk of mondeling kennis aan den officier van justitie. 

Kan ook het optreden van een dier hulpofficieren niet 
worden afgewacht, dan is elke opsporingsambtenaar bevoegd 
den verdachte aan te houden, onder verplichting hem onverwijld 
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voor den officier van justitie of een van diens hulpofficieren 
te geleiden. Op den hulpofficier voor wien de verdachte wordt 
geleid, is de tweede zin van het voorgaande lid van toepassing. 

Artikel 56. 
In geval van ontdekking op heeter daad van een misdrijf 

kan ieder, ter aanhouding van den verdachte, elke plaats 
betreden, met uitzondering van eene woning waarvan de 
toegang door den bewoner wordt geweigerd, en van de plaatsen 
in artikel 123 genoemd, op de tijden in dat artikel aangegeven. 

Zoowel in geval van ontdekking op heeter daad als buiten 
dat geval kan iedere opsporingsambtenaar, ter aanhouding 
van den verdachte, elke plaats betreden. De artikelen 120—123 
zijn van toepassing. 

Artikel 57. 
De officier van justitie of de hulpofficier, voor wien de ver-

dachte wordt geleid of die zelf den verdachte heeft aange-
houden, kan, bij het bestaan van ernstige bezwaren tegen 
dezen, bepalen dat hij aan zijn lichaam of aan zijne kleeding 
zal worden onderzocht. 

De overige opsporingsambtenaren zijn bevoegd den aange-
houdene tegen wien ernstige bezwaren bestaan, aan zijne 
kleeding te onderzooken. 

Tijdens het gerechtelijk vooronderzoek geldt bovendien de 
bepaling van artikel 198. 

Artikel 58. 
De officier van justitie of de hulpofficier, voor wien de ver-

dachte wordt geleid of die zelf den verdachte heeft aangehouden, 
kan, na hem verhoord te hebben, in het belang van het 
onderzoek bevelen dat hij tijdens het onderzoek ter beschik-
king der justitie zal blijven en daarvoor op eene in het bevel 
aan te duiden plaats in verzekering zal worden gesteld. 

De hulpofficier geeft van zijn bevel ten spoedigste schriftelijk 
kennis aan den officier van justitie. 

Zoodra het belang van het onderzoek dit toelaat, gelast 
de officier van justitie de invrijheidstelling van den verdachte. 

Artikel 59. 
Het bevel tot inverzekeringstelling wordt slechts verleend 

in geval van een strafbaar feit waarvoor voorloopige hechtenis 
is toegelaten. 

Het bevel tot inverzekeringstelling is slechts gedurende ten 
hoogste twee dagen van kracht. Bij dringende noodzakelijkheid 
kan het bevel door den officier van justitie éénmaal voor ten 
hoogste twee dagen watden verlengd. 

Zoodra het belang van het onderzoek dit toelaat, doet de 
hulpofficier den verdachte geleiden voor den officier van justitie 
of hem uit de verzekering ontslaan. 

Artikel 60. 
Het bevel tot inverzekeringstelling of 'tot verlenging daarvan 

is gedagteekend en onderteekend. 
Het omschrijtt zoo nauwkeurig mogelijk het strafbare feit, 

den grond der uitvaardiging en de bepaalde omstandigheden 
welke tot het aannemen van dien grond hebben geleid. 

De verdachte wordt in het bevel met name, of wanneer 
eijn naam onbekend is, zoo duidelijk mogelijk aangewezen. 

Een afschrift van het bevel wordt hem onverwijld uitgereikt. 

Artikel 61. 
De officier van justitie voor wien de verdachte wordt geleid 

of die zelf den verdachte heeft aangehouden, doet hem, ingeval 
hij diens bewaring noodig oordeelt, onverwijld geleiden voor 
den rechtercommissaris. 

Artikel 62. 
Wordt de verdachte noch overeenkomstig artikel 58 in 

verzekering gesteld, noch overeenkomstig artikel 61 voor den 

rechter-commissaris geleid, dan wordt hij, na te zijn verhoord, 
dadelijk in vrijheid gesteld. 

In geen geval mag de verdachte langer dan zes uren voor 
het verhoor wordon opgehouden. 

Artikel 63 o. 
De in verzekering gestelde personen worden aan geen andere 

beperkingen onderworpen dan die voor het doel hunner op-
sluiting of in het belang der orde volstrekt noodzakelijk zijn. 

Onverminderd de bepaling van artikel 46, kunnen echter 
maatregelen in het belang van het onderzoek worden bevolen. 

De behandeling der in verzekering gestelde personen, de 
eischen waaraan de voor de inverzekeringstelling bestemde 
plaatsen moeten voldoen, en de maatregelen welke in het belang 
van het onderzoek kunnen worden bevolen, worden, naar be-
ginselen bij de wet te stellen, geregeld bij algemeenen maat-
regel van bestuur. 

TWEEDE AF DEELING. 

VOORLOOPIGE HECHTENIS. 

§ 1. Bevelen tot voorloopige hechtenis. 

Artikel 63. 
De rechter-commissaris kan, op de vordering van den officier 

van justitie, een bevel tot bewaring van den verdachte ver-
leenen. 

Indien de rechter-commissaris reeds aanstonds van oordeel 
is dat voor het verleenen van zoodanig bevel geen grond 
bestaat, wijst hij de vordering af. 

In het andere geval hoort hij, tenzij het voorafgaand verhoor 
van den verdachte niet kan worden afgewacht, alvorens te 
beslissen, dezen omtrent de vordering van den officier van 
justitie en kan hij te dien einde, zoo noodig onder bijvoeging 
van een bevel tot medebrenging, diens dagvaarding gelasten. 

De verdachte is bevoegd zich bij het verhoor door een 
raadsman te doen bijstaan. Artikel 26, laatste lid, is van 
toepassing. 

Artikel 64. 
Het bevel tot bewaring wordt alleen gegeven, indien ernstige 

bezwaren tegen den verdachte zijn gerezen en tevens uit be-
paalde omstandigheden blijkt van het bestaan van gevaar voor 
vlucht of van eene gewichtige reden van maatschappelijke 
veiligheid, welke de onverwijlde vrijheidsbeneming vordert. 

Het bevel kan worden verleend: 
a. in geval van een misdrijf waarvan de rechtbanken kennis 

nemen, waarop naar de wettelijke omschrijving gevange-
nisstraf is gesteld, indien de verdachte hier te lande geene 
vaste woon- of verblijfplaats heeft; 

b. in geval van een misdrijf waarop naar de wettelijke 
omschrijving eene gevangenisstraf van vier jaren of meer is 
gesteld, van een der misdrijven omschreven in de artikelen 
132, 240, laatste lid, 250 bis, 254 6/s, 285, eerste lid, 318, 
321, 326, 390 n°. 1, 391 n°. 1, 392 n°. 1, 395 en 416 van 
het Wetboek van Strafrecht, of van eene dor in de artikelen 
432 en 433 van dat wetboek omschreven overtredingen. 

Artikel 65. 
Het bevel tot bewaring is van kracht gedurende een termijn 

van zes dagen, welke ingaat op het oogenblik der tenuitvoer-
legging. 

Op de vordering van den officier van justitie kan de rechter-
commissaris in de gevallen en op de gronden in artikel 64 
vermeld, het bevel éénmaal voor gelijken termijn verlengen. 
De verdachte wordt in de gelegenheid gesteld op de vordering 
te worden gehoord. Artikel 6-3, laatste lid, is van toepassing. 

De termijnen loopen niet gedurende den tijd dat de ver-
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dachte zich aan do vordere tenuitvoerlegging van het bevel 
heeft onttrokken. 

Zoodra de grond waarop het bevel tot bewaring werd ver-
leend of verlengd, niet meer aanwezig is, gelast de officier van 
justitie de invrijheidstelling van den verdachte. 

Artikel 66. 
De rechtbank kan, in de gevallen en op de gronden, in 

artikel 64 vermeld, op de vordering van den officier van justitie, 
de gevangenhouding van den verdachte die zich in bewaring 
bevindt, bevelen, doch niet dan na hem te hebben gehoord. 

Na den aanvang van het onderzoek op de terechtzitting kan 
de rechtbank, ambtshalve of op de vordering van den officier 
van justitie, in die gevallen en op die gronden, de gevangen-
neming van den verdachte bevelen. Desgeraden hoort de recht-
bank dezen vooraf; zh' is te dien einde bevoegd, zoo noodig 
onder bijvoeging van een bevel tot medebrenging, zijne dag-
vaarding te gelasten. 

Artikel 67. 
Het bevel tot gevangenhouding is, vóór den aanvang van 

het onderzoek op de terechtzitting, slechts gedurende een termijn 
van dertig dagen van kracht, welke termijn ingaat op het 
oogenblik der tenuitvoerlegging. 

Dat bevel kan, vóór den aanvang van het onderzoek op de 
terechtzitting, op de vordering van den officier van justitie, in 
de gevallen en op de gronden in artikel 64 vermeld, telkens 
van dertig tot dertig dagen worden verlengd. De verdachte wordt 
in de gelegenheid gesteld op de vordering te worden gehoord. 

Het bevel tot gevangenhouding, hetwelk vóór den afloop 
van den termijn van dertig dagen door het onderzoek op de 
terechtzitting is gevolgd, is, evenals dat hetwelk tijdens of na 
dat onderzoek is verleend, geldig voor onbepaalden termijn en 
blijft van kracht totdat het is opgeheven. 

Artikel 65, derde lid, is ten aanzien van alle voor een 
bepaalden termijn geldige bevelen tot gevangenhouding van 
toepassing. 

Artikel 68. 
Het bevel tot gevangenneming is geldig voor onbepaalden 

termijn en blijft van kracht, totdat het is opgeheven. 

Artikel 69. 
Het bevel tot voorloopige hechtenis kan door de rechtbank 

worden opgeheven. Zij kan dit doen ambtshalve, op de voor-
dracht van den rechtercommissaris met het gerechtelijk voor-
onderzoek belast, op het verzoek van den verdachte, of, voor 
zoover een bevel tot gevangenneming of gevangenhouding 
betreft, ook op de vordering van den officier van justitie. 

De verdachte die voor de eerste maal de opheffing verzoekt, 
wordt, tenzij de rechtbank reeds aanstonds tot inwilliging 
besluit, op hot verzoek gehoord, althans opgeroepen. 

Artikel 70. 

Het gerechtshof beslist zoo spoedig mogelijk. De verdachte 
wordt gehoord, althans opgeroepen. 

Artikel 72. 
De opheffing van het bevel tot voorloopige hechtenis wordt 

bij de beslissing bevolen: 
a. in geval van onbevoegdveiklaring of buitenvervolging-

stelling, tenzij in het laatste geval tevens de plaatsing in een 
krankzinnigengesticht wordt bevolen; 

b. behoudens het bepaalde bij artikel 19, tweede lid, indien 
op den verdachte bij de einduitspraak ter zake van het feit, 
waarvoor de voorloopige hechtenis is bevolen, geen straf of 
maatregel of wel de maatregel, bedoeld bjj artikel 38 van het 
Wetboek van Strafrecht, wordt toegepast; 

c. indien wordt veroordeeld tot eene andere dan vrijheids-
straf of overeenkomstig artikel %9octies, tweede lid, van het 
Wetboek van Strafrecht. 

In geval van onbevoegdverklaring kan de rechter, indien naar 
zijne meening een ander college wel bevoegd is van het feit 
kennis te nemen, bepalen dat het bevel nog zes dagen na 
het onherroepelijk worden zijner beslissing van kracht zal 
blijven. 

Artikel 78. 
De bevelen tot voorloopige hechtenis en die tot opheffing 

daarvan zijn dadelijk uitvoerbaar. 

Artikel 74. 
Indien het gerechtshof of de Hooge Raad tot het geven van 

eenige beslissing is geroepen, vóórdat beroep van de einduit-
spraak is aangeteekend, wordt daarbh' de opheffing van het 
bevel tot voorloopige hechtenis gelast, indien dit uit de 
beslissing voortvloeit. 

Artikel 75. 
Na de aanteekening van beroep van de einduitspraak worden 

de in de artikelen 66—69 bedoelde bevelen met overeenkomstige 
toepassing van die artikelen gegeven door den rechter in hoogsten 
feitelijken aanleg, met dien verstande dat dan de bevelen tot 
gevangenneming ook vóór den aanvang van het onderzoek op 
de terechtzitting kunnen worden verleend. 

Artikel 76. 
Ten aanzien van de voorloopige hechtenis is artikel 62a 

van overeenkomstige toepassing. 

§ 2. Het hoor en van den in voorloopige hechtenis 
gestelden verdachte. 

Artikel 77. 
Tenzij den verdachte ter gelegenheid van zijn verhoor monde-

ling is medegedeeld dat een bevel tot voorloopige hechtenis 
tegen hem zal worden uitgevaardigd, wordt hij binnen vier en 
twintig uren na zijne opneming in de plaats waarin de voor-
loopige hechtenis zal worden ondergaan, gehoord. 

Dit verhoor geschiedt gedurende het voorbereidende onderzoek 
door den rechter-commissaris; na den aanvang van het onder-
Eoek op de terechtzitting in eersten aanleg.door een lid der 
rechtbank door deze aan te wijzen; na de aanteekening van 
beroep van de einduitspraak door een lid van het rechterlijk 
college in hoogsten feitelijken aanleg, door dit college aan 
te wijzen. 

Van het verhoor wordt, ook indien dit door het daartoe 
aangewezen lid der rechtbank of van het gerechtshof wordt 
afgenomen, met overeenkomstige toepassing van de artikelen 
174—179, proces-verbaal opgemaakt. 

In geval de officier van justitie den "erdachte kennis geeft 
dat hij hem ter zake van een feit waarvoor voorloopige hechtenis 
is toegepast, niet verder zal vervolgen, wordt daardoor elk 
bevel tot voorloopige hechtenis van rechtswege opgeheven en 
duarvan in de kennisgeving melding gemaakt. 

Geschiedt de kennisgeving uitsluitend op grond dat de officier 
van justitie de rechtbank onbevoegd acht en is naar zijne 
meening een ander college wel bevoegd, dan kan hij bepalen 
dat het bevel nog gedurende drie dagen na die kennisgeving 
van kracht zal blijven. In de kennisgeving wordt daarvan mei-
ding gemaakt. 

Artikel 71. 
Uiterlijk drie dagen na de tenuitvoerlegging kan de van 

misdrijf verdachte van het bevel tot gevangenneming of gevan-
genhouding, verleend door de rechtbank, bij het gerechtshof 
in hooger beroep komen. 
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§ 3. Inhoud der bevelen en hunne beteekening. 

Artikel 78. 
Het bovel tot voorloopige hechtenis of tot verlenging daarvan 

is gedagteekend en onderteekend. 
Het omschrijft zoo nauwkeurig mogelijk het strafbare feit, 

den grond, der uitvaardiging en de bepaalde omstandigheden 
welke tot het aannemen van dien grond hebben geleid. 

De verdachte wordt in het bevel met name, of, wanneer zijn 
naam onbekend is, zoo duidelyk mogelijk aangewezen. 

Het bevel vermeldt voorts de plaats waarin de voorloopige 
hechtenis zal worden ondergaan. 

Het wordt vóór of by de tenuitvoerlegging aan den verdachte 
beteekend. 

Artikel 79. 
De bevelen tot opheffing van een bevel tot voorloopige 

hechtenis en de beslissingen waarbij zoodanige opheffing wordt 
geweigerd, zijn met redenen omkleed. Hetzelfde geldt ten aanzien 
van beslissingen waarbij eene vordering van het openbaar 
ministerie tot toepassing van voorloopige hechtenis of tot ver-
lenging van een bevel tot voorloopige hechtenis is afgewezen. 

Beschikkingen vallende onder den eersten zin van het voor-
gaande lid, worden onverwijld aan den verdachte beteekend. 

§ 4. Schorsing der voorloopige hechtenis. 

Artikel 80. 
De rechter kan, op het verzoek van den verdachte, bevelen 

dat de voorloopige hechtenis zal worden geschorst, zoodra 
deze, al of met onder zekerheidstelling, zich, in den vorm 
door den rechter te bepalen, bereid heeft verklaard tot nakoming 
van de aan de schorsing te verbinden voorwaarden. 

Onder de voorwaarden der schorsing wordt steeds opgenomen: 
1°. dat de verdachte, indien de opheffing der schorsing 

mocht worden bevolen, zich aan de tenuitvoerlegging van het 
bevel tot voorloopige hechtenis niet zal onttrekken; 

2°. dat de verdachte, ingeval hij wegens het feit, waarvoor 
de voorloopige hechtenis is bevolen, tot andere dan vervangende 
vrijheidsstraf mocht worden veroordeeld, zich aan de tenuit-
voerlegging daarvan niet zal onttrekken. 

De zekerheidstelling voor de nakoming der voorwaarden 
bestaat hetzij in de storting van geldswaarden door den ver-
dachte of een derde, hetzij in de verbintenis van een derde 
als waarborg. In het laatste geval wordt bij het verzoek 
overgelegd eene schriftelijke bereidverklaring van den waarborg. 

De rechter bepaalt in zijne beslissing het bedrag waarvoor 
en de wijze waarop zekerheid zal zijn te stollen. 

De verdachte en de waarborg worden op het verzoek gehoord. 

Artikel 81. 
De rechter kan, op het verzoek van den verdachte, in de 

beslissing tot schorsing wijziging brengen. 
Wordt een nieuwe waarborg voorgesteld, dan wordt bij het 

verzoek eene schriftelijke bereidverklaring van dezen overgelegd. 
De verdachte en diens waarborg, of in het geval bedoeld 

bjj het tweede lid, de nieuw voorgestelde waarborg, worden 
op het verzoek gehoord. 

Artikel 82. 
s. De rechter kan ambtshalve of op de vordering van het 
openbaar ministerie te allen tijde de opheffing der schorsing 
bevelen. 

Alvorens daartoe over te gaan, hoort de rechter zoo mogelijk 
den verdachte en kan hij te dien einde, zoo noodig onder 
bijvoeging van een bevel tot medebrenging, diens dagvaarding 
gelasten. 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1919—1920. 

Artikel 83. 
Geschiedt de opheffing wegens het niet nakomen van voor 

waarden, dan kan b\j de beslissing tot opheffing tevens de 
zekerheid worden vervallen verklaard aan den Staat. Bestaat 
de zekerheid in eene verbintenis van den waarborg, dan wordt 
deze alsdan bij die beslissing veroordeeld tot betaling van het 
als zekerheid gestelde bedrag aan den Staat, ook bij lijfsdwang 
op hem te verhalen. 

De beslissing geldt als eene onherroepelijke uitspraak van 
den burgerlijken rechter en wordt als zoodanig ten uitvoer gelegd. 

De langste duur van den lijfsdwang wordt bij de beslissing 
bepaald en gaat bij gebleken onvermogen nimmer den tijd 
van zes maanden te boven, behoudens hervatting, indien de 
veroordeelde later in staat geraakt het door hem verschuldigde 
te voldoen. 

Indien de verdachte na de opheffing der schorsing zich aan 
de tenuitvoerlegging van het bevel tot voorloopige hechtenis 
onttrekt, wordt, indien dit nog niet mocht zijn geschied, de 
zekerheid vervallen verklaard aan den Staat. De zekerheid 
wordt eveneens, ook zonder dat de opheffing der schorsing 
mocht zijn bevolen, vervallen verklaard aan den Staat, indien 
de verdachte de voorwaarde bedoeld in artikel 80, tweede lid, 
n°. 2, niet nakomt. De beslissing wordt gegeven ambtshalve 
of op de vordering van het openbaar ministerie. De voor-
gaande leden zijn van toepassing. 

Artikel 84. 
Indien de verdachte de voorwaarden niet naleeft, of indien 

uit bepaalde omstandigheden blijkt van het bestaan van gevaar 
voor vlucht, kan zijne aanhouding worden bevolen door het 
openbaar ministerie, tot het vorderen van de opheffing der 
schorsing bevoegd, door het hoofd der gemeentepolitie van de 
plaats waar de verdachte zich bevindt, en door den officier 
van justitie van het arrondissement waartoe die plaats behoort, 
onder verplichting, wat de beide laatstgenoemde ambtenaren 
betreft, tot onverwijlde schriftelijke kennisgeving aan eerst 
genoemd openbaar ministerie. 

Indien dit de gedane aanhouding noodzakelijk blijft achten, 
dient het onverwijld zijne vordering bij den rechter in, die 
binnen tweemaal vier en twintig uren daarna beslist. 

Artikel 85. 
Indien het voortduren der zekerheid niet langer noodzakelijk 

is, beveelt de rechter, zoo noodig na verhoor van den verdachte 
en diens waarborg, ambtshalve, op de vordering van het openbaar 
ministerie, of op het verzoek van den verdachte of diens 
waarborg, dat de gestorte geldswaarden aan dengene die de 
zekerheid heeft gesteld, zullen worden teruggegeven, of dat 
diens verbintenis zal worden opgeheven. 

Artikel 86. 
Alle rechterlijke beslissingen ingevolge deze paragraaf ge-

nomen, zijn met redenen omkleed en worden gegeven door 
het rechterlijk college dat tot het geven der in artikel 66 be-
doelde bevelen bevoegd is. Betreft echter de schorsing een bevel 
tot bewaring, dan worden zij, zoolang het onderzoek ter terecht-
zitting nog niet is aangevangen, gegeven door den rechter-
commissaris. Ten aanzien van het verhoor van den verdachte 
door den rechter-commissaris is artikel 63, laatste lid, van 
toepassing. 

In geval van opheffing van het bevel tot voorloopige hechtenis 
wordt daarbij tevens het bevel vermeld in het voorgaande 
artikel gegeven. 

De beschikkingen worden onverwijld aan den verdachte en 
diens waarborg beteekend. 

De beschikkingen tot schorsing, [tot opheffing daarvan, en 
die tot wijziging van beschikkingen tot schorsing zijn dadelijk 
uit voerbaar. 
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Artikel 87. 
Tegen de beschikkingen van den rechter-comniissaris of de 

rechtbank tot schorsing of tot wijziging van boslissingen tot 
schorsing staat in geval van misdrijf den officier van justitie 
binnen drie dagen daarna hooger beroep open. Do rechtbank of 
het gerechtshof beslist zoo spoedig mogelijk. 

Artikel 88. 
Waar in deze paragraaf wordt gesproken van schorsing, 

wordt daaronder begrepen opschorting. 

§ B. Schadevergoeding voor ondergane voor-
loopige hechtenis. 

Artikel 89. 
Indien de zaak eindigt zonder oplegging van straf of maat-

regel of met zoodanige oplegging, doch op grond van een 
feit waarvoor voorloopige hechtenis niet is toegelaten, kan 
de rechter, op verzoek van den gewezen verdachte of van zijne 
erfgenamen, hem of zijne erfgenamen eene geldelijke tegemoet-
koming ten laste van den Staat toekennen voor de schade welke 
hij ten gevolge van ondergane voorloopige hechtenis werkelijk 
heeft geleden. Tot deze toekenning is bevoegd het gerecht in 
feitelijken aanleg, waarvoor de zaak tijdens de beëindiging 
daarvan werd vervolgd of anders het laatst werd vervolgd, 
of, indien dat gerecht is een kantongerecht, de rechtbank van 
het arrondissement. 

De raadkamer is zooveel mogelijk samengesteld uit de leden 
die op de terechtzitting over de zaak hebben gezeten. 

Het verzoek kan slechts worden ingediend binnen drie 
maanden na de beëindiging der zaak. De gewezen verdachte 
of zijne erfgenamen worden op het verzoek gehoord, althans 
opgeroepen en kunnen zich bij het verhoor door hun advocaat 
doen bijstaan. Artikel 26, laatste lid, is van toepassing. 

Artikel 90. 
De toekenning eener tegemoetkoming heeft steeds plaats, 

indien en voor zoover daartoe, naar het oordeel van den rechter, 
gronden van billijkheid aanwezig zijn. Het vroegere levensgedrag 
van den verdachte en zijne houding vóór en tijdens de voorloopige 
hechtenis worden bij de beslissing in Jianmerking genomen. 

Bij de bepaling van het bedrag wordt ook rekening ge-
houden met de levensomstandigheden van den gewezen verdachte. 

De beslissing is met redenen omkleed. De beschikking wordt 
onverwijld aan den gewezen verdachte of aan zijne erfgenamen 
beteekend, doch, indien het eene afwijzende beslissing betreft, 
met weglating van de redenen. In dat geval kan de gewezen 
verdachte of kunnen zijne erfgenamen van de redenen ter griffie 
inzage bekomen. 

Artikel 91. 
Tegen de door de rechtbank genomen beslissing staat den 

officier van justitie binnen veertien dagen daarna en den 
gewezen verdachte of zijne erfgenamen binnen eene maand 
na de beteekening hooger beroep open bij het gerechtshof. 

Ten aanzien van den gewezen verdachte of zijne erfgenamen 
vinden de artikelen 422—430 overeenkomstige toepassing, met 
dien verstande dat hetgeen in die artikelen met betrekking 
tot den raadsman is bepaald, geldt voor hun advocaat. 

Het gerechtshof beslist na den gewezen verdachte of zijne 
erfgenamen te hebben gehoord, althans opgeroepen. De gewezen 
verdachte of zijne erfgenamen kunnen zich bij het verhoor 
door hun advocaat doen bijstaan. Artikel 26, laatste lid, is 
van toepassing. 

Artikel 90, laatste lid, is van toepassing. 

Artikel 92. 
Indien de gewezen verdachte na het indienen van zijn verzoek 

of na de instelling van hooger beroep overleden is, geschiedt 
do toekenning ten behoeve zijner erfgenamen. 

Artikel 93. 

Voor het bedrag der tegemoetkoming wordt door den voor-
zitter van het college een bevelschrift van tenuitvoerlegging 
afgegeven. 

Omtrent die tenuitvoerlegging worden by algemeenen maat-
regel van bestuur de noodige voorschriften gegeven. 

DERDE AFDEELING. 
INBESLAGNEMING. 

§ 1. Algemeene bepaling. 

Artikel U. 
Vatbaar voor inbeslagneming zijn alle voorwerpen die kun-

nen dienen om de waarheid aan den dag te brengen, of welker 
verbeurdverklaring, vernietiging of onbruikbaarmaking kan 
worden bevolen. 

§ 2. Inbeslagneming door opsporingsambtenaren 
of bijzondere personen. 

Artikel 95. 
Hij die den verdachte aanhoudt of staande houdt, kan voor 

inbeslagneming vatbare voorwerpen, dooi dezen met zich ge-
voerd, in beslag nemen. 

Mot betrekking tot het onderzoek aan het lichaam of de 
kleeding van den aangehouden verdachte geldt de bepaling 
van artikel 57, eerste en tweede lid. 

Artikel 96. 
In geval van ontdekking op heeter daad kunnen de opspo-

ringsambtenaren voor inbeslagneming vatbare voorwerpen op 
elke plaats volgen en in beslag nemen. De artikelen 120—123 
zijn van toepassing. 

Artikel 97. 
In geval van ontdekking op heeter daad of van een misdrijf 

waarvoor voorloopige hechtenis is toegelaten, kan de officier van 
justitie die de in artikel 184, eerste lid, bedoelde vordering 
doet, in afwachting van het optreden van den rechter-
commissaris, bij dringende noodzakelijkheid: 

1°. ter inbeslagneming huiszoeking doen in de woning waar 
het feit is begaan of sporen heeft achtergelaten, in de woning 
en in de verblijfplaats van den verdachte en in herbergen, 
koffiehuizen en openbare plaatsen; 

2°. ter gelegenheid eener schouw elders, voor inbeslagne-
ming vatbare voorwerpen, voor zoover deze voor de hand 
worden aangetroffen, in beslag nemen. 

Kan het optreden van den officier van justitie niet worden 
afgewacht, dan komt de bevoegdheid toe aan ieder zijner 
hulpofficieren, onder verplichting om van de ondernomen 
handeling onverwijld schriftelijk kennis te geven aan den 
officier van justitie. 

Artikel 98. 
Bij personen niet bevoegdheid tot verschooning, als bedoeld 

bij artikel 221, worden, tenzij met hunne toestemming, niet in 
beslag genomen brieven of andere geschriften, tot welke hun 
plicht tot geheimhouding zich uitstrekt. 

Geschiedt bij zoodanige personen huiszoeking, dan vindt zij, 
tenzij met hunne toestemming, alleen plaats, voor zoover zij 
zonder schending van het stands-, beroeps- of ambtsgeheim 
kan geschieden, en strekt zij zich niet uit tot andere brieven 
of geschriften dan die welke het voorwerp van het strafbare 
feit uitmaken of tot het begaan daarvan gediend hebben. 

Artikel 99. 
Tenzij het belang van het onderzoek dit vordert, wordt 

tot inbeslagneming in eene woning niet overgegaan dan nadat 
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de bewoner of, indien h\j afwezig is, een zijner aanwezige 
huisgenooten is gehoord en vruchteloos tot vrijwillige afgifte 
uitgenoodigd. 

Voorzoover het belang van het onderzoek zich daartegen 
niet verzet, stelt de opsporende ambtenaar den bewoner of, 
indien deze afwezig is, een zijner aanwezige huisgenooten in 
de gelegenheid, zich omtrent de ter plaatse inbeslaggenomen 
voorwerpen te verklaren. Hetzelfde geldt ten aanzien van den 
verdachte, indien deze tegenwoordig is. 

De verdachte is bevoegd zich tijdens eene huiszoeking door 
zijn raadsman te doen bijstaan. 

Artikel 100. 
In geval van ontdekking op heeter daad of van een misdrijf 

waarvoor voorloopige hechtenis is toegelaten, kan de officier 
van justitie die de in artikel 184, eerste lid, bedoelde vordering 
doet, in afwachting van het optreden van den rechter-
commissaris, bij dringende noodzakelijkheid, ter inbeslagneming 
de uitlevering tegen ontvangbewijs bevelen van de pakketten, 
brieven, stukken en andere berichten, welke aan de post, de 
telegraphie of aan eene andere instelling van vervoer zijn 
toevertrouwd; een en ander voor zoover zij klaarblijkelijk voor 
den verdachte bestemd of van hem afkomstig zijn. 

Ieder die ten behoeve van dat vervoer zoodanige zaken 
onder zich heeft of krijgt, geeft dienaangaande aan den officier 
van justitie of aan den hulpofficier op diens vordering de 
door dezen gewenschte inlichtingen. 

Ieder die werkzaam is bij eene instelling van telephonie, 
geeft in het geval van het eerste lid ter zake van alle verkeer 
hetwelk door tusschenkomst van die instelling is geschied, 
aan den officier van justitie op diens vordering de door dezen 
gewenschte inlichtingen. 

De voorgaande twee leden zijn niet van toepassing ten aan-
zien van personen met bevoegdheid tot verschooning, als bedoeld 
bij de artikelen 220—222. 

Artikel 101. 
De officier van justitie geeft inbeslaggenomen pakketten, 

brieven, stukken en andere berichten, welke aan de post, de 
telegraphie of aan eene andere instelling van vervoer waren 
toevertrouwd en welker inbeslagneming niet wordt gehandhaafd, 
onverwijld aan den vervoerder ter verzending terug. 

Tot de kennisneming van den inhoud der overige zaken, 
voorzoover deze gesloten zijn, gaat de officier van justitie 
niet over dan na daartoe door den rechter-commissaris na den 
aanvang van het gerechtelijk vooronderzoek te zijn gemachtigd. 
Wordt tot een gerechtelijk vooronderzoek niet overgegaan, dan 
geeft de officier van justitie de inbeslaggehouden zaken onver-
wijld aan den vervoerder ter verzending terug. 

Artikel 102. 
Blijken de zaken na opening van belang voor het onder-

zoek, dan voegt de officier van justitio deze bij de proces-
stukken of de stukken van overtuiging. In het tegenovergestelde 
geval worden zij, na door den officier van justitie te zijn 
gesloten, door dezen onverwijld naar hunne bestemming ver-
zonden. 

Voorzoover het belang van het onderzoek dit niet verbiedt, 
worden zij vooraf door den officier van justitie gewaarmerkt. 

De inhoud van de door den officier van justitie geopende 
zaken, voorzoover deze niet bij de processtukken of de stukken 
van overtuiging zijn gevoegd, wordt door hem geheim gehouden. 
Gelijke geheimhouding wordt door hem en door don hulpofficier 
van justitie in acht genomen ter zake van de inlichtingen 
in artikel 100, tweede en derde lid, vermeld, voor zoover 
daarvan niet uit de processtukken blijkt. 

Van de inbeslagneming, de teruggave, de opening en de 
verzending wordt door den officier van justitie proces-verbaal 
opgemaakt dat bij de processtukken wordt gevoegd. 

Artikel 103. 
Elke belanghebbende kan by bezwaarschrift tegen de inbe-

slagneming of het gebruik van bepaalde inbeslaggenomen zaken 
of tegen het gebruik van ingevolge artikel 100 gedane mede-
deelingen bezwaar maken op grond dat de inbeslagneming of 
het gebruik in strijd is met de wet of niet of niet meer door 
het belang van de strafvordering wordt gevorderd. Het bezwaar-
schrift wordt ingediend bij het gerecht in feitelijken aanleg, 
waarvoor de zaak wordt vervolgd of anders het laatst werd 
vervolgd, of, is de vervolging nog niet aangevangen, bij het 
gerecht op welks griffie de voorwerpen zijn overgebracht. 

Het gerecht geeft binnen drie dagen, na zoo noodig den 
belanghebbende te hebben gehoord, althans opgeroepen, zijne 
met redenen omkleede beschikking welke onverwijld aan den 
belanghebbende wordt beteekend. 

Tegen de beschikking kan door het openbaar ministerie 
binnen drie dagen daarna en door den belanghebbende binnen 
drie dagen na de beteekening beroep in cassatie worden in-
gesteld. De Hooge Raad beslist zoo spoedig mogelijk. 

§ 3. Inbeslagneming door den rechter-commissaris tijdens 
het gerechtelijk vooronderzoek. 

Artikel 104. 
De rechter-commissaris is tijdens het gerechtelijk vooronder-

zoek tot inbeslagneming van alle daarvoor vatbare voorwerpen 
bevoegd. 

Artikel 98, eerste lid, is van toepassing. 

Artikel 105. 
De rechter-commissaris kan bevelen dat hij die redelijkerwijs 

moet worden vermoed houder te zijn van eenig bepaald voor 
inbeslagneming vatbaar voorwerp, dit ter inbeslagneming aan 
hem zal uitleveren of op do griffie van de rechtbank over-
brengen, een en ander binnen den termijn en op de wyze bij 
het bevel te bepalen. 

Het bevel wordt mondeling of schriftelijk gegeven. In het 
laatste geval wordt het beteekend. 

Indien de voorwerpen aan den rechter-commissaris zijn uit-
geleverd, draagt deze zorg voor de overbrenging op de griffie. 

Artikel 106. 
Ieder tot wien het bevel wordt gericht, is verplicht daaraan 

te voldoen. 
Niettemin bestaan geldige redenen van weigering op grond 

van bevoegdheid tot verschooning voor: 
1°. de personen bedoeld bij artikel 220; 
2°. de personen bedoeld bij artikel 221, voorzoover de uit-

levering of overbrenging met hun plicht tot geheimhouding in 
strijd zou zijn; 

3°. de personen bedoeld bij artikel 222, voorzoover de uit-
leveiing of overbrenging hen of een hunner daarin genoemde 
betrekkingen aan het gevaar cener strafrechtelijke vervolging 
zou blootstellen. 

Artikel 107. 
Het bevel tot uitlevering of overbrenging wordt niet gegeven 

aan den verdachte. 
Ten aanzien van brieven of andere geschriften kan het 

bevel alleen worden gegeven, indien deze van den verdachte 
afkomstig zijn, voor hem zijn bestemd of hem toebehooren, of 
wel indien zij het voorwerp van het strafbare feit uitmaken 
of tot het begaan daarvan gediend hebben. 

Artikel 108. 
De rechter-commissaris kan op verzoek van den belangheb-

bende bevelen dat dezen door den griffier kosteloos een ge-
waarmerkt afschrift der uitgeleverde of overgebrachte brieven 
of geschriften zal worden gegeven. 
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Betreft het een authentiek stuk onder bewaring van een open-
baren bewaarder, dan kan het afschrift in de plaats van het 
oorspronkelijke stuk strekken, zoolang dit niet is terug ont-
vangen. 

Artikel 109. 
Indien het over te brengen stuk een gedeelte uitmaakt van 

een register, waarvan het niet kan worden afgescheiden, kan 
de rechter-commissaris bevelen dat het register, voor den tijd 
bij het bevel te bepalen, ter inzage zal worden overgebracht. 

Artikel 110. 
De rechter-commissaris kan, buiten het geval van huiszoeking, 

ambtshalve of op de vordering van den officier van justitie, 
ter inbeslagneming op elke plaats een onderzoek instellen. 

Hij kan zich daarbij doen vergezellen van bepaalde door 
hem aangewezen personen. 

Artikel 111. 
De rechter-commissaris is bevoegd huiszoeking ter inbeslag-

neming te doen met verlof van de rechtbank, op zijn verzoek 
of op de vordering van den officier van justitie verleend. In 
het laatste geval kan de officier van justitie vorderen dat aan 
het verlof tot huiszoeking door den rechter-commissaris gevolg 
zal worden gegeven. 

Bij dringende noodzakelijkheid kan echter de rechter-com-' 
missaris, ambtshalve of op de vordering van den officier van 
justitie, zonder dat verlof huiszoeking doen in Je woningen, 
lokalen en plaatsen, bij artikel 97, eerste lid, n°. 1 aangewezen. 

Artikel 112. 
Huiszoeking geschiedt door den rechter-commissaris in tegen-

woordigheid van den officier van justitie. Artikel 110, tweede 
lid, is van toepassing. 

Bij verhindering kan de rechter-commissaris zich door den 
kantonrechter en de officier van justitie zich door een ter plaatse 
bevoegden hulpofficier doen vervangen. 

In geval de huiszoeking moet geschieden buiten het arrondis-
sement, draagt de rechtbank haar op aan den rechter-commis-
saris bij de rechtbank binnen welker rechtsgebied zij moet 
plaats hebben. 

Van het binnentreden eener woning tegan den wil van den 
bewoner wordt binnen tweemaal vier en twintig uren proces-
verbaal opgemaakt. 

Artikel 99 is van toepassing. 

Artikel 113. 
De huiszoeking strekt zich behalve in het geval van artikel 

111, tweede lid, niet uit tot brieven of andere geschriften die 
niet het voorwerp van het strafbare feit uitmaken of tot het 
begaan daarvan nebben gediend, tenzij krachtens uitdrukkelijk 
verlof der rechtbank. 

Artikel 98, tweede lid, is van toepassing. 

Artikel 114. 
De artikelen 100—102 vinden ten aanzien van den rechter-

commissaris overeenkomstige toepassing; de bemoeiingen van 
den officier van justitie, bij de artikelen 101 en 102 vermeld, 
worden bij het optreden van den rechter-commissaris door dezen 
zoo spoedig mogelijk overgenomen en voortgezet. 

De rechter-commissaris is bevoegd te bepalen dat van den 
inhoud van inbeslaggenomen gesloten pakketten, brieven, stukken 
en andere berichten, welke aan de post, de telegraphie of eene 
andere instelling van vervoer waren toevertrouwd, zal worden 
kennis genomen, voor zoover zij klaarblijkelijk voor den ver-
dachte bestemd of van hem afkomstig zijn. 

Artikel 115. 
Artikel 103 is van toepassing ten aanzien van voorwerpen, 

door den rechter-commissaris inbeslaggenomen, aan hem uit-
geleverd of ingevolge zijn bevel op de griffie overgebracht. 

§ i. Bewaring van inbeslaggenomen voorwerpen. 

Artikel 116. 
Inbeslaggenomen voorwerpen worden zooveel mogelijk ge-

sloten en verzegeld in een omslag waarop eene mededeeling 
van den dag der inbeslagneming en eene vermelding van 
dengene bij wien zij zijn inbeslaggenomen, met eene korte 
opgave van den inhoud wordt gesteld en onderteekend. Indien 
de voorwerpen niet geschikt zijn om in een omslag te worden 
gesloten, wordt daaraan eene strook gehecht, waarop gelijke 
mededeeling en vermelding met eene korte aanduiding van het 
voorwerp wordt gesteld en onderteekend. Kan aan een of ander 
niet worden voldaan, dan worden de voorwerpen zooveel mogelijk 
gewaarmerkt. Zooveel mogelijk wordt aan dengene bij wien 
zij zijn inbeslaggenomen, een bewijs van ontvangst afgegeven. 

De inbeslaggenomen voorwerpen worden, zoodra het belang 
van het onderzoek het toelaat, overgebracht op de griffie van de 
rechtbank of, zoo het geldt een strafbaar feit waarvan het 
kantongerecht kennis neemt, op de griffie van het kantongerecht. 

Artikel 117. 
Ingeval door den rechter-commissaris de overbrenging op de 

griffie van de rechtbank is bevolen, geeft de griffier dengene 
die aan het bevel heeft voldaan, een bewijs van de oveibrenging 
af en handelt met de overgebrachte voorwerpen op de wijze 
als bij het eerste lid van het voorgaande artikel ten aanzien 
van inbeslaggenomen voorwerpen is voorgeschreven, met dien 
verstande dat de dag der overbrenging op den omslag of de 
strook wordt aangeteekend. 

Artikel 118. 
Indien de zaak niet of niet opnieuw wordt vervolgd of in 

eenigen aanleg eindigt, zonder dat de einduitspraak is gegeven 
of in kracht van gewijsde gegaan, draagt het openbaar mini-
sterie zorg dat de inbeslaggenomen voorwerpen door den griffier 
aan dengene bij wien zij zijn inbeslaggenomen, worden af-
gegeven. 

Artikel 119. 
Bij de processtukken wordt eene lijst gevoegd, waarop de 

inbeslaggenomen voorwerpen als stukken van overtuiging worden 
vermeld. 

VIERDE AFDEELING. 
BINNENTREDEN VAN WONINGEN EN BETREDEN VAN 

ENKELE BIJZONDERE PLAATSEN. 

Artikel 120. 
De opsporingsambtenaar of deurwaarder, ingevolge eenige 

bepaling van dit wetboek tot het binnentreden in eene woning 
tegen den wil van den bewoner bevoegd, oefent zijne bevoegdheid 
niet uit, tenzij vergezeld van den kantonrechter, van een 
commissaris van politie of van den burgemeester der gemeente, 
of wel voorzien van een algemeencn of bij zonderen schriftelij ken 
last van den procureur-generaal bij het gerechtshof, of van 
den officier van justitie of van een bijzonderen schriftelijken 
last van een zijner hulpofficieren. 

Van het binnentreden eener woning tegen den wil van den 
bewoner wordt binnen tweemaal vier en twintig uren proces-
verbaal opgemaakt. Daarin wordt mede van het tijdstip van 
het binnentreden en van het daarmede beoogde doel melding 
gemaakt. 

Artikel 121. 
De schriftelijke last wordt slechts gegeven in eene bepaalde 

zaak en behelst de machtiging om ter verwezenlijking van 
eenig daarbij omschreven bijzonder doel hetzij, in geval van 
een algemeenen last, alle woningen, hetzij, in geval van een 
bijzonderen last, bepaald aangewezen woningen binnen te treden. 
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Artikel 122. ' 
De officier van justitie en de hulpofficier, in eene woning 

tegen don wil van den bewoner binnentredende, kunnen zich 
daarbij doen vergezellen van bepaalde door hen aangewezen 
personen. In dat geval wordt daarvan in het proces-verbaal 
melding gemaakt. 

Artikel 123. 
In de gevallen waarin krachtens dit wetboek het betreden 

van plaatsen is toegelaten, geschiedt dit, buiten het geval 
van ontdekking op heeter daad, niet: 

1°. in de vergaderzaal van de Staten-Generaal, van de 
staten eener provincie of van den raad eener gemeente, ge-
durendo de vergadering; 

2°. in de lokalen voor den godsdienst bestemd, gedurende 
de godsdienstoefening; 

8°. in de lokalen waarin openbare terechtzittingen worden 
gehouden, gedurende de terechtzittingen. 

VIJFDE AFDEELING. 

HANDHAVING DER ORDE TER GELEGENHEID VAN 
AMBTSVERRICHTINGEN. 

Artikel 124. 
Voor de handhaving der orde ter gelegenheid van ambts-

verrichtingen draagt zorg de voorzitter van het college, of de 
rechter of ambtenaar, die met de leiding dier verrichtingen 
is belast. 

Deze neemt de noodige maatregelen opdat die ambtsverrich-
tingen zonder stoornis zullen kunnen plaats vinden. 

Indien daarbij iemand de orde verstoort of op eenigerlei 
wijze hinderlijk is, kan de betrokken voorzitter, rechter of 
ambtenaar, na hem zoo noodig te hebben gewaarschuwd, 
bevelen dat hij zal vertrekken en, ingeval van weigering, hem 
doen verwijderen en tot den afloop der ambtsverrichtingen in 
verzekering doen houden. 

Van een en ander wordt een proces-verbaal opgemaakt, dat 
by de processtukken wordt gevoegd. 

ZESDE AFDEELING. 

MAATREGELEN TER GELEGENHEID VAN EENE SCHOUW OF 
EENE HUISZOEKING. 

Artikel 125. 
In geval van schouw of huiszoeking kan de daarmede belaste 

rechter of ambtenaar de noodige maatregelen tot bewaking 
of afsluiting nemen en bevelen dat niemand zich, zonder zijne 
uitdrukkelijke bewilliging, van de plaats der schouw of der 
huiszoeking zal verwijderen, zoolang het onderzoek aldaar niet 
is afgeloopen. 

Hij kan de overtreders van het bevel doen vatten en tot 
den afloop doen aanhouden. 

T I T E L V. 

Beëedlglng. 

Artikel 126. 

In de gevallen waarin eene beeediging ingevolge de be-
palingen van dit wetboek is voorgeschreven, gelden^zoo ten 
aanzien van het afleggen van een eed dan wel van eene belofte 
of bevestiging, als met betrekking tot de wijze van beeediging, 
de bepalingen der wetten van 17 Juli 1911 {Staatsblad n°. 215) 
en van 28 April 1916 (Staatsblad n° 174). Dit op straffe van 
nietigheid. 

Handelingen der Staten-G-jneratil. Bijlagen. 1919—1920. 

T I T E L VI. 

Beteekenis van sommige in hot wetboek 
voorkomende uitdrukkingen. 

Artikel 129. 
Onder opsporingsambtenaren worden verstaan alle personen 

met de opsporing van het strafbare feit belast. 

Artikel 131. 
Ontdekking op heeter daad heeft plaats, wanneer het straf-

bare feit ontdekt wordt, terwh'1 het begaan wordt of terstond 
nadat het begaan is. 

Het geval van ontdekking op heeter daad wordt niet langer 
aanwezig geacht dan kort na het feit dier ontdekking. 

Artikel 132. 
Waar van misdrijf in het algemeen of van eenig misdrijf 

in het bijzonder gesproken wordt, wordt daaronder medeplichtig" 
heid aan en poging tot dat misdrijf begrepen, voor zoover niet 
uit eenige bepaling het tegendeel volgt. 

Artikel 133. 
Waar een termijn in dagen is uitgedrukt, worden daaronder 

verstaan vrhe dagen, voor zoover niet uit eenige bepaling het 
tegendeel volgt. 

Artikel 134. 
Onder maatregel worden mede verstaan de teruggave aan 

ouders of voogd zonder toepassing van eenige straf en de 
plaatsing in een krankzinnigengesticht overeenkomstig artikel 
37, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht. 

Artikel 135. 
Onder het voorbereidende onderzoek wordt verstaan het 

onderzoek hetwelk aan de behandeling ter terechzitting voor-
afgaat. 

Artikel 137. 
Onder voorloopige hechtenis wordt verstaan de vrijheidsbe-

neming ingevolge eenig bevel van bewaring, gevangenneming of 
gevangenhouding. 

Artikel 137 a. 

Onder inbeslagneming van eenig voorwerp wordt verstaan 
het onder zich nemen of gaan houden van dat voorwerp ten 
behoeve van de strafvordering. 

Artikel 138. 
Bij de beantwoording der vraag of eene zaak al dan niet is 

geëindigd, wordt het rechtsgevolg, by artikel 256 aan het 
bekend worden van nieuwe bezwaren verbonden, buiten be-
schouwing gelaten. 

Artikel 139. 
Onder dag wordt verstaan een tijd van vier-en-twintig uren, 

onder maand een tijd van dertig dagen. 

Artikel 140. 
Onder de bevoegdheid tot kennisneming van processtukken 

wordt begrepen die tot het maken van aanteekeningen daaruit. 

Artikel 141. 
Worden verstaan: 
onder rechterlijke beslissingen zoowel de beschikkingen als 

de uitspraken; 
onder beschikkingen de niet op de terechtzitting gegeven 

beslissingen; 
onder uitspraken de op de terechtzitting gegeven beslis-

singen; 
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onder einduitspraken de uitspraken tot schorsing der ver-
volging of tot verklaring van onbevoegdheid, niet-ontvanke-
lijkheid of nietigheid van dagvaarding, en die welke na afloop 
van het geheele onderzoek op de terechtzitting over de zaak 
worden gedaan. 

T W E E D E BOEK. 
Strafvordering in eersten aanleg. 

TITEL I. 
Het opsporingsonderzoek. 

EERSTE AFDEELING. 
ALGEMEENE BEPALINGEN. 

Artikel 142. 
De procureur-generaal bij den Hoogen Raad is belast met 

de opsporing van misdrijven bedoeld bij artikel 93 der wet 
op de rechterlijke organisatie. 

Hij geeft daartoe bevelen aan de procureurs-generaal bij de 
gerechtshoven, aan de officieren van justitie en aan de overige 
opsporingsambtenaren. 

Artikel 143. 
De procureur-generaal bij het gerechtshof waakt binnen het 

rechtsgebied van het gerechtshof waarbij hij is geplaatst, voor 
de richtige opsporing van de strafbare feiten waarvan de 
rechtbanken of kantongerechten kennis nemen. 

Hij geeft daartoe bevelen aan de officieren van justitie. 

Artikel 144. 
Met de opsporing der strafbare feiten zijn belast: 
1°. de officieren van justitie; 
2°. de kantonrechters in zaken welke niet aan hunne 

kennisneming zijn onderworpen; 
3°. de commissarissen van politie en de waterschouten; 
4°. de burgemeesters in gemeenten waar geen commissaris 

van politie is ; 
5°. de officieren en de onderofficieren der marechaussee; 
6°. de rijksveldwachters en de gemeenteveldwachters. 

Artikel 145. 
Met de opsporing van strafbare feiten zijn ook belast zij 

die daartoe bij bijzondere wetten of verordeningen ten aanzien 
van bepaalde strafbare feiten zijn aangewezen, voor zooveel 
die feiten betreft. 

Artikel 146. 

De ambtenaar van het openbaar ministerie bij het kanton-
gerecht is bevoegd in de zaken waarvan hem de vervolging 
is opgedragen, naar aanleiding van hem ter vervolging toege-
zonden processen-verbaal of van door hem ontvangen klachten, 
nasporingen te doen of een nader onderzoek in te stellen. 

Hij kan die nasporingen of dat nader onderzoek opdragen 
aan de ambtenaren genoemd in artikel 144 onder de nummers 
3, 4, 5 en 6, en aan de personen genoemd in artikel 145. 

Zoo de nasporing of het nader onderzoek door den ambtenaar 
van het openbaar ministerie bij het kantongerecht persoonlijk 
geschiedt, doet hij van zijne bevinding blijken bij proces-verbaal 
opgemaakt op zijn ambtseed. 

Artikel 147. 
Wanneer de zaak aanvankelijk niet tot klaarheid kan worden 

gebracht of dit om andere redenen raadzaam is, kan de 
ambtenaar van het openbaar ministerie bij het kantongerecht, 
zoolang het onderzoek ter terechtzitting nog niet is aange-
vangen, de stukken vergezeld van eene toelichtende schriftuur 

in handen stellen van den officier van justitie, met verzoek 
dat fleze het instellen van een gerechtelijk vooronderzoek zal 
vorderen. 

De officier van justitie, dit noodig oordeelende, stelt de 
stukken in handen van den rechter-commissaris, met vordering 
tot het instellen van een gerechtelijk vooronderzoek. 

Indien tot het instellen van het onderzoek wordt overgegaan, 
zijn de bepalingen van den Tweeden en den Derden Titel van 
dit Boek van toepassing, met uitzondering van de artikelen 198, 
203, eerste lid, en 208. 

Nadat de sluiting van het onderzoek onherroepelijk is ge-
worden, doet de officier van justitie de stukken toekomen aan 
den ambtenaar van het openbaar ministerie bij het kantongerecht. 

Artikel 148. 
In gemeenten waar slechts één commissaris van politie is, kan 

de Minister van Justitie een persoon, tot wederopzegging toe, 
aanstellen tot vervanger van den commissaris van politie bij 
diens verhindering of ontstentenis. 

In gemeenten waar meer dan één commissaris van politie 
is, kan gelijke aanstelling geschieden, doch uitsluitend voor 
het geval van verhindering of ontstentenis van alle commis-
sarissen. 

By gebreke van zoodanige aanstelling of bij verhindering 
van den aangestelde, wordt de commissaris van politie zoo 
noodig vervangen door den burgemeester. 

Artikel 149. 
De bevoegdheid van ambtenaren met de opsporing van 

strafbare feiten belast, is beperkt tot het grondgebied waarvoor 
zij zijn aangesteld. 

Artikel 150. 
Zij hebben het recht in de uitoefening hunner ambtsverrich-

tingen de hulp in te roepen van de openbare burgerlijke en van 
de gewapende macht. 

Deze zijn verplicht aan de vordering onmiddellijk te voldoen. 

TWEEDE AFDEELING. 
DE OFFICIEREN VAN JUSTITIE. 

Artikel 151. 
De officier van justitie is belast met de opsporing van de 

strafbare feiten waarvan de rechtbanken kennis nemen, en 
waakt binnen het rechtsgebied van de rechtbank waarbij hij 
is geplaatst, voor de richtige opsporing van de strafbare feiten 
waarvan de kantongerechten kennis nemen. 

Hij geeft daartoe bevelen aan de overige personen met de 
opsporing belast. 

Zoo de opsporing door hem persoonlijk geschiedt, doet hij 
van zijne bevinding blijken bij proces-verbaal opgemaakt op zijn 
ambtseed. 

Artikel 152. 
Wanneer de officier van justitie kennis heeft gekregen van 

een strafbaar feit met welks vervolging hij is belast, stelt 
hij het noodigo opsporingsonderzoek in en vordert, zoo daar-
toe termen zijn, dat tot het instellen van een gerechtelijk 
vooronderzoek worde overgegaan. 

Artikel 153. 
De officier van justitie is te allen tijde bevoegd ten einde 

eenigen plaatselijken toestand of eenig voorwerp te schouwen, 
met de personen door hem aangewezen, elke plaats te betreden 
met uitzondering van eene woning, waarvan de toegang door 
den bewoner wordt geweigerd. 

Artikel 154. 
In geval van ontdekking op heeter daad of van een misdrijf 

waarvoor voorloopige hechtenis is toegelaten, kan de officier 
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van justitie die de in artikel 184, eerste lid, bedoelde vordering 
doet, in afwachting van het optreden van den rechter-commis-
saris, bij dringende noodzakelijkheid: 

1°. ten einde een plaatselijken toestand of een voorwerp 
te schouwen, elke plaats betreden waar de daad begaan is 
of sporen heeft achtergelaten; 

2°. ambtshalve of op het verzoek van den verdachte een 
of meer deskundigen benoemen ten einde hem voor te lichten 
of bij te staan en, zoo noodig, met opdracht het door hem 
gevorderde onderzoek in te stellen en hem verslag uit te brengen. 
De bepalingen van de vijfde afdeeling van den Derden Titel 
vinden overeenkomstige toepassing. 

DERDE AFDEELING. 

OVERIGE AMBTENAKEN MET DE OPSPORING BELAST. 

Artikel 155. 
De ambtenaren bij de nummers 2, 3, 4, 5 en 6 van artikel 

144 vermeld, maken ten spoedigste proces-verbaal op van het 
door hen opgespoorde strafbare feit of van hetgeen door hen 
tot opsporing is verricht of bevonden. 

Artikel 156. 
Het proces-verbaal wordt door hen opgemaakt op hun 

ambtseed of, voorzoover zij didn niet hebben afgelegd, door 
hen binnen tweemaal vier en twintig uren beëedigd voor een 
hulpofficier van justitie die daarvan eene verklaring op het 
proces-verbaal stelt. 

Het wordt door hen persoonlijk opgemaakt, gedagteekend en 
onderteekend. 

Artikel 157. 
De kantonrechters, de commissarissen van politie, de water-

schouten, de officieren en de onderofficieren der marechaussee 
en in gemeenten waar geen commissaris van politie is, de 
burgemeesters, zijn hulpofficieren van justitie ter plaatse waar 
zij tot opsporing bevoegd zijn. 

Artikel 158. 
De hulpofficieren van justitie doen de processen-verbaal, bij 

hen ingekomen of door hen opgemaakt, en de inbeslaggenomen 
voorwerpen onverwijld toekomen aan den officier van justitie. 
Betreft het echter een strafbaar feit waarvan het kanton -
gerecht kennis neemt, dan geschiedt de toezending onverwijld 
aan den ambtenaar van het openbaar ministerie bij het kanton-
gerecht. 

Artikel 159. 
Kan het optreden van den officier van justitie niet worden 

afgewacht, dan heeft ook ieder zijner hulpofficieren de bevoegd-
heden bij de artikelen 153 en 154 omschreven. 

Artikel 160. 
De rijksveldwachters en de genicenteveldwachters doen hunne 

processen-verbaal, de aangiften of berichten ter zake van straf-
bare feiten, met de inbeslaggenomen voorwerpen, onverwijld 
toekomen aan den commissaris van politie of, in gemeenten 
waar geen commissaris van politie is, aan den burgemeester, 
tenzij de officier van justitie of de ambtenaar van het openbaar 
ministerie bij het kantongerecht in bijzondere gevallen gelast dat 
een en ander hem rechtstreeks zal worden toegezonden. 

Artikel 161. 
Na overeenkomstig de drie voorafgaande artikelen te hebben 

gehandeld, wachten de hulpofficieren van justitie alsmede de 
rijksveldwachters en de gemeenteveldwachters de nadere bevelen 
van den officier van justitie af; gedoogt het belang van het 

onderzoek zoodanig afwachten niet, dan zetten zij het onderzoek 
inmiddels voort en winnen zij de narichten in, die de zaak 
tot meer klaarheid kunnen brengen. 

Van dit onderzoek en de ingewonnen narichten doen zij 
blijken bij proces-verbaal waarmede zij handelen overeenkomstig 
de artikelen 158 of 160. 

Artikel 162. 
De bepalingen van de artikelen 155, 156, 160 en 161 zijn 

ook van toepassing op de personen bedoeld bij artikel 145. 

VIERDE AFDEELING. 

AANGIFTEN EN KLACHTEN. 

Artikel 163. 
Ieder die kennis draagt van een der misdrijven omschreven 

in de artikelen 92—110 van het wetboek van Strafrecht, in 
Titel VII van dat Wetboek, voor zoover daardoor levensgevaar 
is veroorzaakt, of in de artikelen 287—299 van dat wetboek, 
van menschenroof of van verkrachting, is verplicht daarvan 
onverwijld aangifte te doen bij een opsporingsambtenaar. 

De bepaling van het eerste lid is niet van toepassing op 
hem die door de aangifte gevaar zou doen ontstaan voor eene 
vervolging van zichzelven of van iemand bij wiens vervol-
ging hij zich van het afleggen van getuigenis zou kunnen 
verschoonen. 

Evenzoo is ieder die kennis draagt dat iemand gevangen 
gehouden wordt op eene plaats die niet wettig daarvoor bestemd 
is, verplicht daarvan onverwijld aangifte te doen bij een op 
sporingsambtenaar. 

Artikel 164. 
Ieder die kennis draagt van een begaan strafbaar feit is 

bevoegd daarvan aangifte of klachte te doen. 

Artikel 165. 
Openbare colleges of ambtenaren, die in de uitoefening hunner 

bediening kennis bekomen van een strafbaar feit met welks 
opsporing zij niet zijn belast, zijn verplicht daarvan onverwijld 
aangifte te doen, met afgifte van de tot de zaak betrekkelijke 
stukken, aan den officier van justitie of aan een zijner hulp-
officieren, of wel, indien het betreft een strafbaar feit waar-
van het kantongerecht kennis neemt, aan den ambtenaar van 
het openbaar ministerie bij hot kantongerecht. 

Artikel 166. 
De aangifte van eenig strafbaar feit geschiedt mondeling of 

schriftelijk bij den bevoegden ambtenaar, hetzij door den aan-
gever in persoon, hetzij door een ander, daartoe door hem van 
eene bijzondere schriftelijke volmacht voorzien. 

De mondelinge aangifte wordt door den ambtenaar die haar 
ontvangt, in geschrifte gesteld en na voorlezing door hem 
met den aangever of diens gemachtigde onderteekend. Indien 
deze niet kan teekenen, wordt de reden van het beletsel vermeld. 

De schriftelijke aangifte wordt door den aangever of diens 
gemachtigde onderteekend. 

De schriftelijke volmacht, of, zoo zij voor een notaris in 
minuut is verleden, een authentiek afschrift daarvan, wordt 
aan de akte gehecht. 

Tot het ontvangen van de aangiften bedoeld in de artikelen 163 
en 164, zijn de opsporingsambtenaren, en tot het ontvangen 
van de aangiften bedoeld in artikel 165, de daarbij genoemde 
officieren van justitie en hulpofficieren verplicht. 

Artikel 158 is van toepassing. 

Artikel 167. 
Bij strafbare feiten alleen op klachte vervolgbaar, geschiedt 

deze klachte mondeling of schriftelijk bij den bevoegden amb 
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tonaai-, hetzij door den tot de klachte gerechtigde in persoon, 
hetz\j door een ander, daartoe door hem van eene bijzondere 
schriftelyke volmacht voorzien. De klachte bestaat in eene 
aangifte met verzoek tot vervolging. 

Het tweede, derde en vierde lid van het voorgaande artikel 
zijn van toepassing. 

Alles op straffe van nietigheid. 

Artikel 168. 
Tot het ontvangen der klachte is elke officier van justitie 

en elke hulpofficier van justitie bevoegd en verplicht. 
Betreft de klachte een strafbaar feit waarvan het kanton-

gerecht kennis neemt, dan zijn ook alle ambtenaren van het 
openbaar ministerie bij de kantongerechten tot het ontvangen 
der klachte bevoegd en verplicht. 

Artikel 158 is van toepassing. 

Artikel 169. 
De intrekking der klachte geschiedt by de ambtenaren, op 

de wijze en in den vorm voor het doen der klachte by de 
artikelen 166, 167 en 168 bepaald. 

Artikel 158 is van toepassing. 

VIJFDE AFDEELING. 

BESLISSINGEN OMTRENT VERVOLGING. 

Artikel 170. 
Indien naar aanleiding van het ingestelde opsporingsonderzoek 

het openbaar ministerie van oordeel is dat vervolging moet 
plaats hebben, gaat het daartoe zoo spoedig mogelijk over. 

Van vervolging kan worden afgezien op gronden aan het 
algemeen belang ontleend. 

T I T E L IL 

De rechter-commissaris belast met de 
behandeling van strafzaken. 

EERSTE AFDEELING. 
BENOEMING EN ONTSLAG. 

Artikel 171. 
In elke rechtbank zijn één of meer rechters-commissarissen 

belast met de behandeling van strafzaken. 
Zij worden uit de leden der rechtbank door het gerechtshof 

voor den tijd van twee jaren benoemd, nadat de procureur-
generaal en de president der' rechtbank zijn gehoord, en zijn 
op hun verzoek steeds weder dadelijk benoembaar. 

Zij kunnen op hun verzoek om gewichtige redenen vóór den 
afloop van hun diensttijd door het gerechtshof worden ontslagen, 
nadat de procureur-generaal en de president der rechtbank 
zijn gehoord. 

Artikel 172. 
De rechter-commissaris zet na afloop van zh'n diensttijd de 

door hein aangevangene behandeling eener zaak voort en 
brengt die ten einde. 

Artikel 173. 
Bij verhindering of ontstentenis van den rechter-commissaris 

wordt de dienst waargenomen door een zijner ambtgenooten. 
Is ook deze verhinderd of niet aanwezig, dan geschiedt 

de waarneming door een vervanger of door een der vervangers 
van den rechter-commissaris, door de rechtbank uit hare 
leden aangewezen. 

TWEEDE AFDEELING. 
VERRICHTINGEN VAN DEN RECHTER-COMMISSARIS 

IN HET ALGEMEEN. 

Artikel 174. 
De rechter-commissaris wordt bij zyne verrichtingen by 

gestaan door den griffier. 
Bij verhindering of ontstentenis van dezen kan de rechter-

commissaris in dringende gevallen een persoon aanwijzen, 
ten einde voor bepaald aan te wijzen verrichtingen als griffier 
op te treden. Deze plaatsvervangende griffier wordt vóór den 
aanvang zyner werkzaamheden door den rechter-commissaris 
beëedigd dat hij zijne taak naar behooren zal vervullen. 

Artikel 175. 
De rechter-commissaris doet door den griffier een nauw-

keurig proces-verbaal opmaken van hetgeen by het onderzoek 
is verklaard, verricht en voorgevallen of door hem is waar-
genomen. 

Indien dit tot recht verstand van eene verklaring of om 
andere redenen gewenscht is, of indien de verdachte, getuige 
of deskundige of de raadsman dit verlangt, doet hij ook de 
vraag naar aanleiding waarvan de verklaring is afgelegd, in 
het proces-verbaal opnemen. 

Indien de verdachte, getuige of deskundige of de raadsman 
verlangt dat eenige opgave in de eigen woorden zal worden 
opgenomen, geschiedt dat, voor zoover de opgave redelijke 
grenzen niet overschrijdt, zooveel mogelijk. 

Artikel 176. 
Geene vragen worden gedaan welke de strekking hebben 

verklaringen te verkrijgen, waarvan niet gezegd kan worden 
dat zij in vryheid zijn afgelegd. 

Artikel 177. 
Iedere getuige, deskundige of verdachte onderteekent zijne 

verklaring, nadat die hem is voorgelezen of door hem is 
gelezen, en hij verklaard heeft daarbij te volharden. 

Bij gebreke van onderteekening wordt de weigering of de 
oorzaak van het beletsel vermeld. 

Artikel 178. 
Tusschen de regels van het proces- ver baal wordt niet ge-

schreven. 
De doorhalingen en verwijzingen worden onderteekend of 

gewaarmerkt door den rechter-commissaris en den griffier, 
en door hem op wiens verklaring de doorhaling of ver-
wijzing betrekking heeft. Bij gebreke van onderteekening of 
waarmerking wordt de weigering of de oorzaak van het beletsel 
vermeld. 

Hetgeen in strijd met dit artikel in het proces-verbaal is 
opgenomen, is van onwaarde. 

Artikel 179. 
Het proces-verbaal wordt door den rechter-commissaris met 

den griffier onderteekend. 

Artikel 180. 
De rechter-commissaris kan, zooveel mogelijk in overleg met 

den officier van justitie, in het belang van het onderzoek, 
het doen van nasporingen opdragen en bevelen geven aan de 
hulpofficieren van justitie en aan de ambtenaren genoemd in 
de artikelen 144 n°. 6 en 145. 

Artikel 181. 
Indien bij afwezigheid van den officier van justitie gedurende 

het onderzoek eenig strafbaar feit wordt begaan, doet de rechter-
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commissaris daarvan een proces-verbaal opmaken en dat toe-
komen aan het bevoegde openbaar ministerie. Hij kan tevens, 
in de gevallen en op de gronden in artikel 64 vermeld, ambts-
halve een bevel van bewaring tegen den verdachte uitvaar -
digen. De bepalingen van do tweedo afdeeling van den Vierden 
Titel van het Eerste Boek zijn dan van toepassing. 

Artikel 182. 
Indien gedurende of na het gerechtelijk vooronderzoek de 

rechter-commissaris onbevoegd blijkt te zyn, bluft niettemin 
het gevoerde onderzoek van kracht. 

Artikel 183. 
De rechtbank waakt tegen noodelooze vertraging van het 

onderzoek. 
Zij kan, hetzij ambtshalve, hetzij op de vordering van den 

officier van justitie of op het verzoek van den verdachte, zich 
de processtukken doen overleggen en de onverwijlde of spoedige 
beëindiging van het onderzoek bevelen. 

T I T E L 111. 

Gang van liet gerechtelijk vooronderzoek. 

EERSTE AFDEELING. 

DE VORDERING VAN DEN OFFICIER VAN JUSTITIE. 

Artikel 184. 
Indien de officier van justitie overeenkomstig de bepaling 

van artikel 152 ten aanzien van een strafbaar feit een ge-
rechtelijk vooronderzoek noodig acht, vordert hij dat door den 
rechter-commissaris onverwijld daartoe zal worden overgegaan. 

In de vordering wordt het feit omschreven zoo nauwkeurig 
als in dezen stand der zaak mogelijk is. 

Die vordering of, zoo de verdachte eerst later bekend wordt, eene 
onverwijld in te dienen nadere vordering wijst den verdachte aan. 

Artikel 185. 

De officier van justitie dient ook eene nadere vordering in, 
zoodra het gerechtelijk vooronderzoek tot andere strafbare 
feiten moet worden uitgebreid, en, zoodra het belang van het 
onderzoek de indiening toelaat, wanneer eene meer nauwkeurige 
omschrijving van het feit mogelijk is geworden. 

Zoodra de rechter-commissaris, al of niet na verzoek van 
den verdachte, oordeelt dat eene nadere vordering noodig is, 
geeft hij daarvan schriftelijk kennis aan den officier van justitie. 

Artikel 186. 
De rechter-commissaris deelt den officier van justitie de stuk-

ken van het gerechtelijk vooronderzoek mede, zoo dikwijls deze 
dit verlangt. 

Indien de medegedeelde stukken den officier van justitie 
daartoe aanleiding geven, doet hij de vereischte vorderingen tot 
nader onderzoek. 

Artikel 187. 
Indien de rechter-commissaris oordeelt dat tot het gerechtelijk 

vooronderzoek geen grond bestaat, verklaart hij dit bij eene 
met redenen omkleede beschikking. 

TWEEDE AFDEELING. 
INSTELLEN VAN HET GERECHTELIJK VOORONDERZOEK. 

Artikel 188. 
Indien tot het instellen van het onderzoek wordt over-

gegaan, worden zoo spoedig en zoo dikwijls het belang der zaak 
dit vordert, verdachten, getuigen en deskundigen gehoord. 

Handelingen der Staten-Generaol. Bijlagen. 1919—1920. 

Op uitnoodiging van den rechter-commissaris kan de 
officier van justitie de verhooren geheel of gedeeltelijk bijwonen. 
Hu' is daartoe steeds bevoegd, indien de raadsman b\) het 
verhoor tegenwoordig is. In dit geval bevordert de rechter-
commissaris, op het verzoek van den officier van justitie, dat 
deze bij de verhooren tegenwoordig kan zijn, zonder dat het 
ondenoek daardoor mag worden opgehouden. 

De officier van justitie kan, ook wanneer hij de verhooren 
niet bijwoont, de vragen opgeven, die hij wenscht te zien 
gesteld. 

Artikel 189. 
Voor zoover het belang van het onderzoek dit naar het 

oordeel van den rechter-commissaris niet verbiedt, is de raads 
man bevoegd de verhooren bij te wonen. De rechter-commissaris 
bevordert, op het verzoek van den raadsman, dat deze bij de 
verhooren tegenwoordig kan zijn, zonder dat het onderzoek 
daardoor mag worden opgehouden. 

Indien de raadsman het verhoor bijwoont, noodigt de 
rechter-commissaris hem uit om in of buiten tegenwoordigheid 
van den te verhooren persoon de vragen op te geven, die hij 
wenscht te zien gesteld. 

Indien de raadsman het verhoor niet bijwoont, kan hij de 
vragen opgeven, die hij wenscht te zien gesteld. 

Het eerste lid is niet van toepassing ten aanzien van den 
raadsman van een verdachte die zich naar het oordeel van den 
rechter-commissaris desbewust en zonder dat van eene geldige 
reden van verhindering blijkt, aan zijne verschijning in het 
gerechtelijk vooronderzoek onttrekt. 

Artikel 190. 
Indien er naar zijn oordeel gegrond vermoeden bestaat dat 

de getuige of de deskundige niet tor terechtzitting zal kunnen 
verschijnen, noodigt de rechter-commissaris den officier van 
justitie, den verdachte en den raadsman tot bijwoning van het 
verhoor uit, tenzij het belang van het onderzoek geen uitstel 
van het verhoor gedoogt. 

Artikel 191. 
De rechter-commissaris neemt de noodige maatregelen om 

te beletten dat de ten verhoore verschenen verdachten, getuigen 
en deskundigen zich vóór of tijdens hun verhoor met elkander 
onderhouden. 

Artikel 192. 
De verdachten, getuigen en deskundigen worden ieder afzonder-

lijk verhoord. 
De rechter-commissaris kan hen echter, hetzij ambtshalve, 

hetzij op de vordering van den officier van justitie of op het 
verzoek van den verdachte of diens raadsman, tegenover 
elkander stellen of in elkanders tegenwoordigheid verhooren. 

Artikel 193. 
Do rechter-commissaris vraagt den verdachten, getuigen en 

deskundigen naar naam en voornamen, leeftijd, beroep en 
woon- of verblijfplaats; voorts den verdachten naar geboorte-
plaats. Indien de verdachte bekend is, vraagt de rechter-
commissaris den getuigen en den deskundigen, of zij diens 
bloedverwanten of aangehuwden zijn en, zoo ja. in welken graad. 

' Artikel 194. 
Indien een verdachte, getuige of deskundige de Nederlandsche 

taal niet verstaat, is de rechter-commissaris bevoegd, een tolk 
te benoemen, die den leeftijd van achttien jaren moet hebben 
bereikt. 

Indien een verdachte of getuige niet of slechts zeer gebrekkig 
hooien of spreken kan, bepaalt de rechter-commissaris dat de 
vragen of de antwoorden schriftelijk zullen geschieden. 

Kan de in het voorgaande lid bedoelde verdachte of getuige 
niet of slechts zeer gebrekkig lezen of schrijven, dan kan de 
rechter-commissaris een daartoe geschikten persoon tot tolk 
benoemen. 
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De tolk wordt, zoo noodig, op bevel van den rechter-com-
missaris gedagvaard en wordt beCedigd dat hij zijne taak naar 
Eijn geweten zal vervullen. Artikel 219, tweede en derde lid, be-
treffende de vervanging der beeediging door eene aanmaning, 
is van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 195. 
De rechter-commissaris kan, hetzij ambtshalve, hetzy op de 

vordering van den officier van justitie of op het verzoek van 
den verdachte of diens raadsman, ten einde eenigen plaatse-
lijken toestand of eenig voorwerp te schouwen, met de personen 
door hem aangewezen, elke plaats betreden met uitzondering 
van eene woning waarvan de toegang door den bewoner wordt 
geweigerd. 

Is de plaats eene woning waarvan de toegang door den 
bewoner wordt geweigerd, dan wordt voor het binnentreden 
het verlof van de rechtbank vereischt. 

Bij dringende noodzakelijkheid kan echter de rechter-com-
missaris zonder dat verlof binnentreden, mits vergezeld door 
den officier van justitie. < 

Van het binnentreden wordt binnen tweemaal vier en twintig 
uur proces-verbaal opgemaakt. 

De rechter-commissaris kan bepalen dat de verdachte, de 
getuigen en deskundigen op de plaats zullen worden verhoord. 

Artikel 196. 
De rechtercommissaris geeft tijdig schriftelijk kennis van 

de voorgenomen schouw aan den officier van justitie en, voor 
zoover het belang van het onderzoek dit niet verbiedt, aan 
den verdachte en diens raadsman. 

De officier van justitie kan bij iedere schouw tegenwoordig 
zijn. De verdachte en zijn raadsman worden, voorzoover het 
belang van het onderzoek dit niet verbiedt, door den rechter-
commissaris toegelaten de schouw geheel of gedeeltelijk bij te 
wonen; zij kunnen verzoeken dat zij aanwijzingen mogen doen 
of inlichtingen mogen geven of dat bepaalde opmerkingen Tn 
het proces-verbaal zullen worden vermeld. 

Artikel 197. 
Ingeval de schouw moet geschieden buiten het arrondis-

sement, draagt de rechter-commissaris haar over aan den 
rechter-commissaris bij de rechtbank binnen welker rechtsgebied 
zij moet plaats hebben. 

Artikel 198. 
De rechter-commissaris kan, ambtshalve of op de vordering 

van den officier van justitie, bevelen dat de verdachte tegen 
wien ernstige bezwaren bestaan, en, in geval van dringende 
noodzakelijkheid, bovendien degenen ten aanzien van wie ver-
moed wordt dat zij sporen van het strafbare feit aan het 
lichaam of aan de kleeding 3ragen, aan hun persoon zullen 
worden onderzocht. 

Het bevel wordt niet gegeven dan nadat de betrokken persoon 
daarover is gehoord; indien deze tegen het onderzoek aan het 
lichaam bezwaar maakt, vindt dat onderzoek niet plaats dan 
na bekomen machtiging der rechtbank. 

Niettemin kan, in geval van ontdekking op heeter daad, het 
bevel ten aanzien van den verdachte onmiddellijk worden 
tenuitvoergelegd. 

Artikel 199. 
Indien het noodzakelijk is dat een onderzoek naar de 

geestvermogens van den verdachte tegen wien voorloopige 
hechtenis is bevolen, zal worden ingesteld en dit niet voldoende 
op eene andere wijze kan plaats vinden, beveelt de rechter-
commissaris hetzij ambtshalve, hetzij op de vordering van den 
officier van justitie of op het verzoek van den verdachte of 
diens raadsman, dat de verdachte ter waarneming zal worden 
overgebracht naar eene in het bevel aan te duiden inrichting 
tot verpleging of genezing bestemd. 

Artikel 200. 
Het bevel bedoeld bij artikel 199, is met redenen omkleed 

en wordt niet gegeven dan nadat het oordeel van een of meer 
deskundigen is ingewonnen en do verdachte en zijn raads-
man, indien hy er een heeft, ter zake zijn gehoord of opge-
roepen. De rechter-commissaris noodigt den officier van justitie 
uit bij het verhoor tegenwoordig te zijn. 

Het bevel houdende last tot overbrenging, en dat waarbij 
een daartoe strekkend verzoek van den verdachte is afgewezen, 
worden dezen onverwijld beteekend. 

De verdachte kan van die bevelen binnen drie dagen na de 
beteekening in hooger beroep komen bij de rechtbank die zoo 
spoedig mogelijk beslist. 

De rechtbank kan, ook in geval van hooger beroep van 
den officier van justitie, alvorens te beslissen, door den rechter-
commissaris een nader onderzoek doen instellen en zich daartoe 
betrekkelijke stukken doen overleggen. 

Artikel 201. 
Het verblijf in de inrichting geldt als voorloopige hechtenis, 

mag den termijn van zes weken niet te boven gaan, en eindigt 
zoodra de verdachte in vrijheid moet worden gesteld. 

De rechter-commissaris kan, hetzij ambtshalve, hetzij op de 
vordering van den officier van justitie of op het verzoek van 
den verdachte of diens raadsman, te allen tijde bevelen dat 
het verblijf in de inrichting een eindo zal nemen. 

De inrichtingen naar welke verdachten krachtens een bevel 
als bedoeld bij het voorgaande artikel, kunnen worden over-
gebracht, worden aangewezen door den Minister van Justitie, 
nadat hare besturen zich hebben onderworpen aan van Regee-
ringswege overeenkomstig algemcenen maatregel van bestuur 
te stellen voorwaarden. 

Artikel 201 a. 
Indien den rechter-commissaris blijkt dat bij hot instellen 

van het gerechtelijk vooronderzoek vormen zijn verzuimd, op 
straffe van nietigheid voorgeschreven, beveelt hij, hetzij ambts-
halve, hetzij op de vordering van den officier van justitie of 
op het verzoek van den verdachte of diens raadsman, zoo 
mogelijk het herstel van het verzuim, onder aanwijzing van 
de verrichtingen welke daartoe opnieuw zullen geschieden. 

Bij het verzuim van vormen waarop geen nietigheid is ge-
steld, kan hij op gelijke wijze bevelen dat het verzuim worde 
hersteld. 

Bij verzuim of nietigheid van eene wettelijk voorgeschreven 
beteekening beveelt hij op gelijke wijze, zoo mogelijk, dat de 
beteekening alsnog zal geschieden. 

DERDE AFDEELING. 
H E T VERHOOR VAN DEN VERDACHTE. 

Artikel 202. 
De rechter-commissaris kan de dagvaarding van den verdachte 

bevelen. . 
In geen geval wordt het gerechtelijk vooronderzoek gesloten 

voordat de verdachte is gehoord, althans opgeroepen. 

Artikel 203. 
Indien de herdachte zich ophoudt in hetzelfde arrondissement, 

maar in een ander kanton dan waartoe de gemeente behoort, 
waar de rechtbank is gevestigd, kan de rechter-commissaris den 
kantonrechter opdragen den verdachte te hooren. De kanton-
rechter wordt in zijne ambtsverrichting bijgestaan door den 
griffier bij het kantongerecht; de artikelen 174, tweede lid, en 
175—179 zijn van toepassing. 

Houdt de verdachte zich op in een ander arrondissement, 
dan kan de rechter-commissaris het verhoor overdragen aan zijn 
ambtgenoot in dat arrondissement. Het voorgaande lid is alsdan 
van toepassing. 
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De overige artikelen dezer afd'eeling zijn van toepassing op 
don rechter met het verhoor belast. 

Artikel 204. 
Indien de verdachte verhinderd is te verschijnen, kan zijn 

verhoor geschieden op de plaats waar hij zich ophoudt. 
De rechter-commissaris kan daartoe met de personen door 

hem aangewezen, en met inachtneming van de bepalingen van 
artikel 195, elke plaats betreden. 

Artikel 205. 
Indien de verdachte zich ophoudt in eene der koloniën of 

bezittingen des ruks in andere werelddeelen, kan de rechter-
commissaris het verhoor opdragen aan den bevoegden rechter-
ïyken ambtenaar aldaar. 

Artikel 206. 
Het proces-verbaal van een verhoor van den verdachte, het-

welk in opdracht van den rechter-commissaris heeft plaats 
gevonden, wordt dezen gesloten en verzegeld toegezonden. 

Artikel 207. 
Indien de verdachte in vrijheid is en niet op de dagvaarding 

verschijnt, kan de rechter-commissaris hem andermaal doen 
dagvaarden en daarbij voegen een bevel tot medebrenging of 
zoodanig bevel later uitvaardigen. 

Artikel 208. 
Indien dit in het belang van het onderzoek dringend nood-

zakelijk is, kan de rechter-commissaris bevelen dat de overeem 
komstig het voorgaande artikel medegebrachte verdachte gedu-
rende ten hoogste vier en twintig uren in eene door hem aan 
te wijzen plaats in verzekering zal worden gesteld. 

Het bevel vermeldt de redenen welke tot de in verzekering-
stelling hebben geleid. 

Artikel 209. 
Telkens ter gelegenheid van het eerste verhoor van den ver-

dachte, nadat eene vordering van den officier van justitie, als 
vermeld in de artikelen 184 en 185, is ingekomen, wordt hem 
door den rechter-commissaris een afschrift dier vordering ter 
hand gesteld. 

De rechter-commissaris kan echter bevelen dat de vordering 
reeds vóór het verhoor aan den verdachte zal worden beteekend. 

Artikel 210. 
De verdachte kan bij zijn verhoor mondeling getuigen en 

deskundigen alsmede feiten ten onderzoek opgeven. Bij het 
proces-verbaal wordt, voor zoover de opgave redelijke grenzen 
niet overschrijdt, van een en ander melding gemaakt, met 
korte aanduiding van hetgeen de getuigen en deskundigen volgens 
de opgave van den verdachte zouden kunnen verklaren. 

Indien de rechter-commissaris bezwaar heeft, hetzij tegen het 
vermelden van een en ander in het proces-verbaal, hetzij tegen 
het hooren van de opgegeven getuigen of deskundigen, hetzij 
tegen het onderzoek naar de opgegeven feiten, deelt hij zijne 
weigering om tot een of ander over te gaan, bij het verhoor 
of het eerstvolgend verhoor aan den verdachte mede. 

De verdachte kan binnen drie dagen daarna tegen die weige-
ring een bezwaarschrift indienen bij de rechtbank die zoo 
spoedig mogelijk beslist. 

Artikel 211. 
Den verdachte wordt bij zijn verhoor mondeling mededeeling 

gedaan van de verklaringen van getuigen en deskundigen, die 
buiten zijne tegenwoordigheid zijn gehoord, voor zoover naar 
het oordeel van den rechter-commissaris het belang van het 
onderzoek dit niet verbiedt. Wordt den verdachte de weten-
schap van bepaalde opgaven onthouden, dan geeft de rechter-
commissaris hem dit mondeling te kennen. 

VIERDE AFDEELING. 
HET VERHOOR VAN DEN GETUIGE. 

Artikel 213. , 
De rechter-commissaris verhoort den getuige wiens verhoor 

door hem wenschelijk wordt geoordeeld, door den rechter 
wordt bevolen of door den officier van justitie wordt gevorderd. 
Hij kan diens dagvaarding bevelen. 

Artikel 214. 
De eerste twee leden van artikel 203 alsmede de artikelen 

205 en 206 vinden ten aanzien van het verhoor van getuigen, 
die zich in een ander kanton of arrondissement of in eene der 
koloniën of bezittingen des rijks in andere werelddeelen 
ophouden, overeenkomstige toepassing. Op den verhoorenden 
rechter binnen het rijk zijn dan de artikelen dezer afdeeling 
van toepassing, met uitzondering van de artikelen 224—228. 

Houdt de getuige zich op in een ander arrondissement, dan 
beveelt de re&iter-commissaris diens dagvaarding alleen, 
indien hij eene overkomst noodzakelijk of in het belang van 
den getuige oordeelt. Het bevel wordt gegeven, hetzij ambts-
halve, hetzij op de vordering van den officier van justitie 
of op het verzoek van den verdachte of diens raadsman. In 
de dagvaarding wordt van de noodzakelijkheid der overkomst 
of van het belang van den getuige melding gemaakt. 

Artikel 215. 
Indien de getuige verhinderd is te verschijnen, kan zijn 

verhoor geschieden op de plaats waar hij zich ophoudt. 
De rechter-commissaris kan daartoe met de personen door 

hem aangewezen, en met inachtneming van de bepalingen van 
artikel 195 elke plaats betreden. 

Artikel 216. 
Ieder die als getuige is gedagvaard, is verplicht voor den 

rechter-commissaris te verschijnen. 
Indien de getuige niet op de dagvaarding verschijnt, kan 

de rechter-eo'mmissaris hem andermaal doen dagvaarden en 
daarbij voegen een bevel tot medebrenging of zoodanig bevel 
later uitvaardigen. 

Artikel 217. 
Indien dit in het belang van het onderzoek dringend 

noodzakelijk is, kan de rechter-commissaris bevelen dat de 
overeenkomstig het voorgaande artikel medegebrachte getuige 
gedurende ten hoogste vier en twintig uren in eene door hem 
aan te wijzen plaats in verzekering zal worden gesteld. 

Het bevel vermeldt de redenen die tot de inverzekering-
stelling hebben geleid. 

Artikel 218. 
De getuige verklaart de geheele waarheid en niets dan de 

waarheid te zullen zeggen. 

Artikel 219. 
De rechter-commissaris beëedigt,indien er naar zijn oordeel 

gegrond vermoeden bestaat dat de getuige niet op de terecht-
zitting zal kunnen verschijnen, of in geval de overlegging van 
beëedigde getuigenissen noodig is om de uitlevering van den 
verdachte te verkrijgen, den getuige dat hij de geheele waar-
heid en niets dan de waarheid zal zeggen. 

Indien een getuige met gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke 
storing zijner geestvermogens, naar het oordeel van den rechter, 
de beteekenis van den eed niet voldoende beseft, of indien een 
getuige den leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt, 
wordt hij, op straffe van nietigheid, niet beëedigd, doch aan-
gemaand de geheele waarheid en niets dan de waarheid te 
zeggen. 

Van de reden der beëediging of aanmaning wordt in het 
proces-verbaal melding gemaakt. 
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Artikel 220. 
Van het geven van getuigenis of van het beantwoorden van 

bepaalde vragen kunnen zich verschoonen: 
1°. des verdachten of mede- verdachten bloed- of aan ver-

wanten in de rechte lijn; 
2°. des verdachten of mede-verdachten bloed-of aanverwanten 

in de zijlijn tot den derden graad ingesloten; 
3°. des verdachten of mede-verdachten echtgenoot of vroegere 

"echtgenoot. 

Artikel 221. 
Van het geven van getuigenis of van het beantwoorden 

van bepaalde vragen kunnen zich ook verschoonen zij die uit 
hoofde van hun stand, hun beroep of hun ambt tot geheim-
houding verplicht zijn, doch alleen omtrent hetgeen waarvan 
de wetenschap aan hen als zoodanig is toevertrouwd. 

Artikel 222. 
De getuige kan zich verschoonen van het beantwoorden 

eener hem gestelde vraag, indien hij daardoor of zichzelf ol 
een zijner bloed- of aanverwanten in de rechte lijn of in de 
zijlijn in den tweeden of derden graad of zijn echtgenoot of 
vroegere echtgenoot aan het gevaar eener strafrechtelijke 
veroordeeling zou blootstellen. 

Artikel 223. 
De getuige legt zijne verklaring af, zonder zich van een 

schriftelijk opstel te mogen bedienen. 
De rechter-commissaris kan echter om bijzondere redenen 

den getuige toestaan, bij zijne verklaring zoodanig gebruik te 
maken van geschriften of schriftelijke aanteekeningen als hy 
veroorloven zal. 

Artikel 224. 
Indien de getuige bij zijn verhoor zonder wettigen grond weigert 

op de gestelde vragen te antwoorden of de van hem ge-
vorderde verklaring, eed of belofte af te leggen, beveelt de rechter-
commissaris, zoo dit in het belang van het onderzoek dringend 
noodzakelijk is, hetzij ambtshalve, hetzij op de vordering van den 
officier van justitie of op het verzoek van den verdachte, 
dat de getuige in gijzeling zal worden gesteld totdat de recht-
bank daaromtrent zal hebben beslist. 

De rechter-commissaris doet binnen vier en twintig uren 
nadat de gijzeling is aangevangen, verslag aan de rechtbank, 
tenzij de getuige reeds eerder uit de gijzeling mocht zijn 
ontslagen. De rechtbank beveelt binnen tweemaal vier en 
twintig uren daarna, na verhoor van den getuige, dat deze 
in gijzeling zal worden gehouden of daaruit zal worden ontslagen. 

Artikel 225. 
Het bevel der rechtbank dat de getuige in gijzeling zal 

worden gehouden, is voor niet langer dan twaalf dagen geldig. 
De rechtbank kan echter gedurende het gerechtelijk voor-

onderzoek, op verslag van den rechter-commissaris of op de 
vordering van den officier van justitie, telkens, nadat de getuige 
opnieuw door haar is gehoord, dat bevel van twaalf tot twaalf 
dagen verlengen. 

Artikel 226. 
De rechter-commissaris beveelt het ontslag van den getuige 

uit de gijzeling, zoodra deze aan zijne verplichting heeft vol-
daan of zijne getuigenis niet meer noodig is. 

De rechtbank kan te allen tijde, hetzij ambtshalve, hetzij op 
het verslag van den rechter-commissaris, op de vordering van 
den officier van justitie of op het verzoek van den getuige, 
diens ontslag uit de gijzeling bevelen. De getuige wordt ge-
hoord, althans opgeroepen. 

Ingeval zijn verzoek tot ontslag uit do gijzeling wordt af-
gewezen, staat den getuige binnen drie dagen na de betoekening 
der beschikking hooger beroep, en na afwijzing in hooger beroep, 
binnen gelijken termijn beroep in cassatie open. De artikelen 
422—430 zijn van overeenkomstige toepassing. 

In iedor geval gelast de officier van justitie het ontslag uit 
de gijzeling, zoodra de sluiting van hot gerechtelijk voor-
onderzoek onherroepelijk is geworden. 

Artikel 227. 
Alle beschikkingen waarbij gijzeling wordt bevolen of verlengd, 

of waarbij een verzoek van den getuige tot ontslag uit de 
gijzeling wordt afgewezen, zijn met redenen omkleed en worden 
binnen vier en twintig uren aan den getuige beteekend. 

Artikel 228. 
Gedurende de gijzeling kan de getuige zich beraden met een 

advocaat binnen het rijk de praktijk uitoefenende. 
Deze heeft vrijen toegang tot den getuige, kan hem alleen 

spreken en met hem brieven wisselen zonder dat van den 
inhoud door anderen wordt kennisgenomen, een en ander onder 
het vereischte toezicht. 

De rechter-commissaris staat den advocaat op diens ver-
zoek toe van de processen-verbaal betreffende de verhooren 
van den getuige kennis te nemen. 

Hij kan, voor zoover het belang van het onderzoek dit niet 
verbiedt, den advocaat op diens verzoek toestaan ook van de 
overige processtukken kennis te nemen. 

Artikel 229. 
De leden van het koninklijk huis worden niet als getuigen 

i verhoord, tenzij zij bij koninklijk besluit tot het afleggen van 
getuigenis zijn gemachtigd. 

Eene regeling van vormen welke bij het verhoor zijn in acht 
te nemen, wordt bij het besluit gegeven. 

VIJFDE AFDEELING. 
DESKUNDIGEN. 

Artikel 230. 
De rechter-commissaris kan, hetzij ambtshalve, hetzij op de 

vordering van den officier van justitie of het verzoek van den 
verdachte, een of meer deskundigen benoemen, ten einde hem 
voor te lichten of bij te staan en, zoo noodig, met opdracht 
het door hem gevorderde onderzoek in te stellen en hem 
verslag uit te. brengen. Hij kan hunne dagvaarding bevelen. 

De verdachte is bevoegd te verzoeken dat een of meer door 
hem aanbevolen personen als deskundigen zullen worden be-
noemd. Indien het belang van het onderzoek dit niet verbiedt, 
kiest de rechter-commissaris een of meer der deskundigen uit 
de door den verdachte aanbevolen personen. 

Ten aanzien van de deskundigen en hun verhoor vinden 
de artikelen 214--216 alsmede de artikelen 220—223 
overeenkomstige toepassing. 

Ieder die tot deskundige is benoemd, is verplicht de door 
den rechter-commissaris gevorderde diensten te bewijzen. 

Artikel 231. 
De deskundige wordt door den rechter-commissaris beëedigd 

dat hij zijne taak naar zijn geweten zal vervullen. 

Artikel 233. 
De rechter-commissaris bepaalt het tijdstip waarop het 

onderzoek der deskundigen zal worden aangevangen, en den 
termijn binnen welken dit zal moeten znn afgeloopen; deze 
termijn kan door den rechter-commissaris worden verlengd. 

Artikel 234. 
De rechter-commissaris geeft den officier van justitie schrifte-

lijk of mondeling kennis van de aan de deskundigen verleende 
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opdracht, van tijd en plaats van hun onderzoek en van den 
uitslag daarvan. 

Indien het belang van het onderzoek zich daartegen niet 
verzet, geeft de -rechter-commissaris den verdachte en diens 
raadsman schriftelijk kennis van do aan de deskundigen verleende 
opdracht en van tyd en plaats van hun onderzoek. 

Van den uitslag daarvan geschiedt gelijke kennisgeving, 
zoodra het belang van het onderzoek dit toelaat. 

Artikel 235. 
Het onderzoek der deskundigen geschiedt in tegenwoordigheid 

van den rechter-commissaris, indien deze dat noodig oordeelt. 
De rechter-commissaris bepaalt, indien het belang van het 

onderzoek zich daartegen niet verzet, dat de verdachte 
wien van de opdracht aan deskundigen gedaan, is kennis 
gegeven, en diens raadsman, het onderzoek der deskundigen 
geheel of gedeeltelijk zullen kunnen bijwonen. De officier van 
justitie kan bij het onderzoek tegenwoordig zh'n. 

De officier van justitie, de verdachte en diens raadsman, hebben, 
ook indien het onderzoek der deskundigen buiten hunne tegen-
woordigheid geschiedt, de bevoegdheid met betrekking tot dat 
onderzoek aanwijzingen te doen en opmerkingen te maken. De 
rechter-commissaris stelt de deskundigen van de opmerkingen 
en aanwijzingen, voor zoover deze geschied zijn buiten hunne 
tegenwoordigheid, mondeling of schriftelijk in kennis. 

Artikel 23G. 
De verdachte aan wien van de opdracht aan deskundigen 

gedaan, is kennisgegeven, is bevoegd zijnerzijds een deskundige 
aan te wijzen, die het recht heeft bij het onderzoek der door 
den rechter-commissaris benoemde deskundigen tegenwoordig te 
zijn, daarbij de noodige aanwijzingen te doen en opmerkingen 
te maken. 

De rechter-commissaris kan om redenen in den persoon 
gelegen, de toelating van een bepaalden aangewezen deskundige 
tot het onderzoek weigeren. 

Hij onderwerpt alsdan zh'ne weigering aan het oordeel der 
rechtbank die alsnog de toelating kan bevelen. 

In geen geval mag, tenzh' de rechter-commissaris hierin 
bewilligt, door de aanwijzing vertraging in den aanvang of den 
loop van het onderzoek plaats hebben. 

Artikel 237. 
De verdachte aan wien van den uitslag van het onderzoek 

is kennis gegeven, is bevoegd zijnerzijds een deskundige aan 
te wijzen, die het recht heeft het verslag der door den rechter-
commissaris benoemde deskundigen te onderzoeken. Het tweede 
en derde lid van het voorgaande artikel zijn van overeen-
komstige toepassing. 

In geen geval mag, tenzij de rechter-commissaris hierin 
bewilligt, door de aanwijzing vertraging in den loop van het 
gerechtelijk vooronderzoek plaats heb*ben. 

De rechter-commissaris verleent aan den aangewezen des-
kundige inzage of afschrift van het verslag bedoeld in het 
eerste lid. 

Artikel 238. 
Met betrekking tot den door den verdachte overeenkomstig 

een der beide voorgaande qgtikelen aangewezen deskundige 
zijn de artikelen 214—216 en 231—234 van overeenkomstige 
toepassing. 

Die deskundige brengt aan den rechter-commissaris verslag uit. 
Het verslag wordt schriftelijk of mondeling uitgebracht, naar 
gelang de rechter-commissaris dit vordert. 

Die deskundige ontvangt uit 's rijks kas vergoeding op 
denzelfden voet als de deskundigen door den reehter-eommis-
saris benoemd. 

Artikel 239. 
Ingeval hetzij de wijze waarop het onderzoek door de des-

kundigen is geschied, hetzij hot verschil van de deskundigen 

omtrent de feiten, hetzij het verschil in oordeelvelling, daartoe 
aanleiding geeft, kan de rechter-commissaris, hetzy ambts-
halve, hetzjj op de vordering van den officier van justitie of 
op het verzoek van den verdachte, het onderzoek aan andere 
deskundigen opdragen. De voorgaande artikelen dezer afdeeling 
en artikel 240 zijn van toepassing. 

Artikel 240. 
De rechter-commissaris kan den deskundigen geheimhouding 

opleggen. 

ZESDE AFDEELING. 
SLUITING VAN HET GERECHTELIJK VOORONDERZOEK. 

Artikel 241. 
Indien de rechter-commissaris oordeelt dat het gerechtelijk 

vooronderzoek is voltooid of dat tot voortzetting daarvan geen 
grond bestaat, of wel indien de officier van justitie hem 
schriftelijk mededeelt dat van verdere vervolging wordt afge-
zien, sluit hij het onderzoek b\j eene beschikking waarin 
de reden der sluiting is vermeld, en doet hij deze toekomen 
aan den officier van justitie. 

Heeft de officier van justitie de mededeeling in het eerste lid 
genoemd, niet gedaan, dan is hij bevoegd binnen een termijn 
van veertien dagen ter aanvulling of voortzetting de heropening 
van het gerechtelijk vooronderzoek te vorderen. 

Indien de rechter-commissaris oordeelt dat tot heropening 
van het gerechtelijk vooronderzoek geen grond bestaat, ver-
klaart hij dit bij eene met redenen omkleede beschikking: 

Artikel 242. 
Zoodra de termijn in het voorgaande «artikel bedoeld, is ver-

streken, doet de officier van justitie, zoo hij de mededeeling 
in dat artikel genoemd, niet heeft gedaan, de beschikking tot 
sluiting van het gerechtelijk vooronderzoek aan den verdachte 
beteekenen; hij kan niettemin de beteekening reeds eerder doen 
plaats vinden, in welk geval de beschikking aanstonds voor 
hem onherroepelijk wordt. 

De verdachte is bevoegd binnen acht dagen na de beteekening 
ter aanvulling of voortzetting de heropening van het gerechtelijk 
vooronderzoek te verzoeken. De verdachte kan in het exploot 
van beteekening de verklaring doen opnemen dat hij van deze 
bevoegdheid afstand doet. Zoo hij zijne verklaring niet kan 
teekenen, wordt daarvan in het exploot melding gemaakt. 

Indien de rechter-commissaris oordeelt dat tot heropening 
van het gerechtelijk vooronderzoek geen grond bestaat, verklaart 
hij dit bij eene met redenen omkleede beschikking. 

De beschikking tot afwijzing van het verzoek wordt onver-
wijld aan den verdachte beteekend. 

Deze kan van die beschikking binnen drie dagen na de 
beteekening in hooger beroep komen bij de rechtbank die ten 
spoedigste beslist. De beslissing i.s met redenen omkleed en 
wordt onverwijld aan den verdachte beteekend. 

Artikel 243. 
Indien het gerechtelijk vooronderzoek is heropend, vinden 

de artikelen 241 en 242 wederom toepassing. 

Artikel 243 a. 

Indien het instellen of voortzetten der vervolging krachtens 
artikel 14 door het gerechtshof is bevolen, vindt de mede-
deeling in artikel 241, eerste lid, genoemd, niet plaats, dan 
nadat het gerechtshof daarin heeft bewilligd. 

De officier van justitie doet te dien einde de processtukken, 
vergezeld van een verslag houdende de gronden voor zoodanige 
mededeeling, toekomen aan het gerechtshof. 
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ZEVENDE AFDEELINO. 

HANDELINGEN VAN DEN RECHTER-COMMISSARIS NA DE SLUITING 
VAN HET GERECHTELIJK VOORONDERZOEK. 

Artikel 244. 
Indien de beschikking tot sluiting van het gerechtelijk voor-

onderzoek onherroepelijk is geworden, doch het onderzoek op de 
terechtzitting nog niet is aangevangen, kan de rechtbank, op 
de vordering van den officier van justitie of op het verzoek 
van den verdachte, den rechter-commissaris het verrichten van 
bepaalde handelingen van nader onderzoek opdragen. 

Het onderzoek geldt als een gerechtelijk vooronderzoek en 
wordt overeenkomstig de bepalingen van de tweede tot en met 
de vijfde afdeeling van dezen Titel gevoerd. 

Van de beëindiging van het onderzoek wordt door den 
rechter-commissaris aan den officier van justitie en aan den 
verdachte schriftelijk kennis gegeven. 

T I T E L IV. 

Beslissingen omtrent verdere vervolging. 

Artikel 245. 

Indien naar aanleiding van het ingestelde voorbereidende 
onderzoek het openbaar ministerie van oordeel is dat verdere 
vervolging moet plaats hebben, gaat het daartoe zoo spoedig 
mogelijk over. 

Zoolang het onderzoek op de terechtzitting nog niet is aange-
vangen, kan van verdere vervolging worden afgezien, ook op 
gronden aan het algemeen belang ontleend. 

Artikel 246. 
In geval van de mededeeling genoemd in artikel 241, eerste 

lid, doet de officier van justitie den verdachte onverwijld 
kennis geven dat hij hem ter zake van het feit waarop het 
gerechtelijk vooronderzoek betrekking had, niet verder zal 
vervolgen. 

Artikel 247. 
Indien een gerechtelijk vooronderzoek heeft plaats gehad, 

doet de officier van justitie, buiten het geval van het voor-
gaande artikel, uiterlijk binnen eene maand nadat de beschikking 
tot sluiting daarvan voor den verdachte onherroepelijk is ge-
worden, hetzij dezen kennis geven dat hij hem ter zake van 
het feit waarop dat onderzoek betrekking had, niet verder zal 
vervolgen, of dat in verband met dat onderzoek tot verdere 
vervolging van eenig bepaald omschreven feit zal worden over-
gegaan, hetzij hem dagvaarden ter terechtzitting. 

De termijn kan op de vordering van den officier van justitie 
door de rechtbank telkens voor een bepaalden tijd worden 
verlengd. 

De officier van justitie kan, op het verzoek van den verdachte, 
en al dan niet onder het stellen van bepaalde voorwaarden, 
voor het doen van kennisgeving overeenkomstig het eerste lid 
een bepaalden langoren termijn nemen. 

Artikel 248. 
Indien een gerechtelijk vooronderzoek niet heeft plaats 

gehad, doch voorloopige hechtenis is toegepast, doet de officier 
van justitie, zoodra de zaak tot klaarheid is gebracht, hetzij 
den verdachte kennis geven dat hij hem ter zake van het feit, 
waarvoor de voorloopige hechtenis is toegepast, niet verder 
zal vervolgen, of dat tot verdere vervolging van eenig bepaald 
omschreven feit zal worden overgegaan, hetzij hem dagvaarden 
ter terechtzitting. 

De rechtbank stelt, op het verzoek van den verdachte, den 
officier van justitie een termijn binnen welken deze tot 
kennisgeving of dagvaarding overeenkomstig de bepaling van 
het voorgaande lid moet overgaan. 

De vordachto wordt op het verzoek gehoord, althans op-
geroepen. 

De laatste twee leden van het voorgaande artikel zijn van 
toepassing. 

De verplichting tot kennisgeving of dagvaarding vervalt, 
indien binnen den gestelden of verlengden termen een ge-
rechtelijk vooronderzoek is geopend. 

Artikel 249. 
Door eene kennisgeving van niet verdere vervolging eindigt 

de zaak. 
Ingeval van onbevoegdheid der rechtbank kan het onderzoek 

echter voor een ander gerecht worden voortgezet. 
Indien het instellen of voortzetten der vervolging krachtens 

artikel 14 door het gerechtshof is bevolen, vindt eene kennis-
geving van niet verdere vervolging, tenzij daaraan eene mede-
deeling als in artikel 241, eerste lid, bedoeld, is voorafgegaan, 
niet plaats, dan nadat het gerechtshof daarin heeft bewilligd. 
Artikel 243 a, tweede lid, is van toepassing. 

Artikel 251. 
Indien de zaak niet verder wordt vervolgd op grond van 

onbevoegdheid van de rechtbank tot kennisneming van het 
feit, van niet ontvankelijkheid van den officier van justitie, 
van niet-strafbaarheid van het feit of van den verdachte of 
van onvoldoende aanwijzing van schuld, wordt van dien grond 
in de kennisgeving melding gemaakt. 

Artikel 251a. 
Bij eene kennisgeving van verdere vervolging wordt de ver-

dachte opmerkzaam gemaakt op de voorschriften van de arti-
kelen 252—253. 

Artikel 2516. 
Indien de officier van justitie van oordeel is dat artikel 37, 

eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht toepasselijk is, doch 
dat tevens de last, in het tweede lid van dat artikel genoemd, 
moet worden gegeven, wordt daarvan in de kennisgeving van 
verdere vervolging melding gemaakt. 

In dat geval is de officier van justitie bevoegd eene behan-
deling door de raadkamer te vorderen. Artikel 252, tweede 
tot en met laatste lid, is van toepassing. 

Artikel 252. 
Tegen de kennisgeving van verdere vervolging kan de ver-

dachte binnen acht dagen een bezwaarschrift indienen bij 
de rechtbank. Het bezwaarschrift doet van rechtswege de reeds 
uitgebrachte dagvaarding vervallen. 

De verdachte wordt bij het onderzoek gehoord, althaii3 op-
geroepen. 

De rechtbank kan, alvorens te beslissen, door den rechter-
commissaris een onderzoek doen instellen en zich de daartoe 
betrekkelijke stukken doen overleggen. Dit onderzoek geldt 
als een gerechtelijk vooronderzoek en wordt overeenkomstig 
de bepalingen van de tweede tot en met de vijfde afdeeling 
van den Derden Titel van dit £oek gevoerd. 

Indien het feit niet tot de kennisneming der rechtbank behoort, 
verklaart zij zich onbevoegd. 

Is de officier van justitie niet ontvankelijk, het feit waarop 
de kennisgeving van verdere vervolging betrekking had, of de 
verdachte niet strafbaar, of onvoldoende aanwijzing van schuld 
aanwezig, dan stelt zij den verdachte buiten vervolging. In 
het geval, bedoeld bh' artikel 37, eerste lid, van het Wetboek 
van Strafrecht, kan tevens de last worden gegeven, in het 
tweede lid van dat artikel genoemd. 

In alle andere gevallen verwijst zij den verdachte ter zake 
van een in de beschikking bepaald omschreven feit waarop de 
kennisgeving van verdere vervolging betrekking had, naar de 
terechtzitting. 
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Artikel 252 a. 
Is bij de beschikking tot buitenvervolgingstelling tevens de 

last gegeven, in artikel 37, tweede lid, van het Wetboek van 
Strafrecht genoemd, dan kan de verdachte of diens raadsman 
daartegen bezwaar maken door middel van eene verklaring 
ter griffie van de rechtbank, af te leggen uiterlijk binnen zes 
dagen nadat de beschikking in kracht van gewijsde is gegaan. 
Alsdan vervalt de beschikking en verwijst de rechtbank den 
verdachte ter zake van een in de beschikking tot verwijzing 
bepaald omschreven feit waarop de kennisgeving van verdere 
vervolging betrekking had, alsnog naar de terechtzitting. 

Artikel 253. 
In geval van onbevoegdvorklaring of buitenvervolgingstelling 

staat den officier van justitie binnen drie dagen na de beschikking 
en in geval van onbevoegdverklaring of verwijzing den van 
misdrijf verdachte binnen drie dagen na de beteekening der 
beschikking hooger beroep open bij het gerechtshof dat zoo 
spoedig mogelijk beslist. 

Tegen de beschikkingen van het gerechtshof en tegen 
die van de rechtbank in hoogsten aanleg staat, naar de onder-
scheidingen en binnen de termijnen by het voorgaande lid 
bepaald, het openbaar ministerie en den verdachte beroep in 
cassatie open. De Hooge Raad beslist zoo spoedig mogelijk. 

Artikel 254. 
Indien de officier van justitie heeft kennis gegeven de zaak 

verder te zullen vervolgen of indien daarna ie verdachte naar 
de terechtzitting is verwezen, doet hij dezen zoo spoedig mogelijk 
dagvaarden ter terechtzitting. Ziet de officier van justitie als-
nog van verdere vervolging af, dan doet hij den verdachte 
onverwijld kennis geven dat hij hem ter zake van het feit 
waarop de kennisgeving van verdere vervolging of de verwyzing 
betrekking had, niet verder zal vervolgen. 

Indien de officier van justitie in gebreke blyft tot dagvaarding 
over te gaan, kan hem op verzoek van den verdachte door de 
rechtbank een termijn worden gesteld binnen welken, hetzij 
tot dagvaarding, hetzij tot kennisgeving van niet verdere ver-
volging moet worden overgegaan. De verdachte wordt op het 
verzoek gehoord, althans opgeroepen. 

De termijn kan op de vordering van den officier van justitie door 
de rechtbank telkens voor een bepaalden tijd worden verlengd. 

Artikel 255. 
Alle rechterlijke beschikkingen ingevolge dezen Titel genomen, 

zijn met redenen omkleed en worden onverwy ld aan den verdachte 
beteekend. 

Artikel 256. 
Behoudens het bepaalde bij artikel 249, tweede lid, kan de 

verdachte na zijne buitenvervolgingstelling, na de hem be-
teekende kennisgeving van niet verdere vervolging of na de 
hem beteekonde beschikking, houdende verklaring dat de zaak 
geëindigd is, ter zake van hetzelfde feit niet weder in rechten 
worden betrokken, tenzij nieuwe bezwaren zijn bekend ge-
worden. 

Als nieuwe bezwaren kunnen enkel worden aangemerkt 
verklaringen van getuigen of van den verdachte en stukken, 
bescheiden en processen-verbaal, welke later zijn bekend ge-
worden of niet zijn onderzocht. 

In dat geval kan de verdachte niet ter terechtzitting van de 
rechtbank worden gedagvaard, dan na een ter zake dier nieuwe 
bezwaren ingesteld gerechtelijk vooronderzoek. 

Bij verzuim van een termijn voor verdere vervolging of 
kennisgeving van niet verdere vervolging kan de verdachte 
ter zake van hetzelfde feit niet weder in rechten worden 
betrokken dan onder de voorwaarden, in de voorgaande leden 
bepaald. Echter kan het gerecht, voor hetwelk de zaak het 
laatst werd vervolgd, op de vordering van het openbaar 
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ministerie, dit alsnog éónrnaal een nieuwen termijn stellen, 
indien het algemeen belang dat dringend eischt. De verdachte 
wordt op de vordering gehooid, althans opgeroepen. Artikel 247, 
tweede lid, is van toepassing. 

Verzuim van een termijn voor verdere vervolging of kennis-
geving van niet verdere vervolging wordt niet aanwezig geacht, 
indien eene tijdig uitgebrachte dagvaarding om ter terechtzitting 
te verschijnen, vervalt of wordt ingetrokken of nietig verklaard. 

SLOTBEPALINGEN BETREFFENDE HET VOOR-
BEREIDEND ONDERZOEK. 

Artikel 257. 
Indien aan de rechtbank blijkt dat by het voorbereidend 

onderzoek vormen zijn verzuimd of verzuim of nietigheid van 
eene wettelijk voorgeschreven beteekening heeft plaats gehad, 
is artikel 201a van overeenkomstige toepassing. 

Is het onderzoek op de terechtzitting aangevangen, dan kan, 
behoudens het bepaalde bij artikel 258, verzuim van vormen 
bij het voorbereidende onderzoek niet meer tot nietigheid 
leiden. 

Artikel 258. 
Bij verzuim of nietigheid van eenige beteekening voorge-

schreven bij artikel 242, wordt, op het verzoek van den verdachte, 
mits gedaan onmiddellijk na de ondervraging bedoeld by 
artikel 276, de dagvaarding waarbij hij ter terechtzitting is 
opgeroepen, nietig verklaard. 

T I T E L V. 

Aanhangig maken der zaak ter terechtzitting. 

Artikel 259. 
De zaak wordt ter terechtzitting aanhangig gemaakt door 

eene dagvaarding vanwege den officier van justitie aan den 
verdachte beteekend; het rechtsgeding neemt hierdoor een 
aanvang. 

Indien eene kennisgeving van verdere vervolging of eene 
verwijzing naar de terechtzitting is, voorafgegaan, moet de 
omschrijving van het feit in de dagvaarding, op straffe van 
nietigheid, woordelijk overeenstemmen met de omschrijving van 
het feit in de kennisgeving of in de beschikking tot verwijzing. 

Indien ten aanzien van eenig telastegclegd feit eene kennis-
geving van verdere vervolging of eene verwijzing naar de terecht-
zitting is voorafgegaan, wordt dit in de dagvaarding vermeld. 

Artikel 260. 
Strafbare feiten welke op dezelfde terechtzitting worden 

aangebracht en waartusschen verband bestaat of welke door 
denzeifden persoon zijn begaan, worden gevoegd aan de kennis-
neming van de rechtbank onderworpen, indien dit in het 
belang van het onderzoek is. 

Artikel 261. 
De officier van justitie is bevoegd getuigen en deskundigen 

ter terechtzitting te doen dagvaarden of schriftelijk te doen 
oproepen. 

Bij de dagvaarding van den verdachte worden tevens opge-
geven de namen, het beroep en de woon- of verblijfplaats, of, 
bij onbekendheid van een of ander, de aanduiding, zoo nauw-
keurig mogelijk, van de getuigen en deskundigen, die vanwege 
den officier van justitie zullen worden gedagvaard of opgeroepen. 

Den verdachte wordt daarbij kenbaar gemaakt dat hij het 
recht heeft getuigen en deskundigen te dagvaarden of op de 
terechtzitting mede te brengen; hij woidt daarbij tevens op-
merkzaam gemaakt op de voorschriften der artikelen 263 en 271. 

Artikel 262. 
De dagvaarding behelst eene opgave van het feit dat te 

laste wordt gelegd, met vermelding omstreeks welken tijd en 
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waar ter plaatse het begaan zou zijn; alles op straffe van 
nietigheid. 

Zij behelst tevens de vermelding van do omstandigheden 
waaronder het feit zou zijn begaan. 

Artikel 263. 
Tegen de dagvaarding, voor zoover deze betreft een feit ten 

aanzien waarvan eene kennisgeving van verdere vervolging of 
eene verwijzing naar de terechtzitting niet is voorafgegaan, 
kan de verdachte binnen acht dagen na de beteekening een 
bezwaarschrift indienen bij de rechtbank. 

De artikelen 252—253 betreffende het bezwaarschrift tegen 
de kennisgeving van verdere vervolging, alsmede de daarop 
volgende drie artikelen zijn van overeenkomstige toepassing. 

Het bezwaarschrift doet van rechtswege de dagvaarding in 
haar geheel vervallen. 

Artikel 264. 
De verdachte is bevoegd getuigen en deskundigen tor terecht-

zitting te doen dagvaarden. 
De verdachte geeft ten minste tweemaal vier en twintig 

uren vóór de terechtzitting, met inachtneming der bepaling van 
artikel 261, tweede lid, aan den officier van justitie kennis van 
de getuigen en deskundigen, door hem gedagvaard of te dag-
vaarden. 

Artikel 265. 
Op verzoek van den verdachte kan de voorzitter der recht-

bank de dagvaarding van bepaalde getuigen en deskundigen 
gelasten. 

Artikel 266. 
Op straffe van nietigheid moet tusschen den dag waarop do 

dagvaarding aan den verdachte is beteekend, en dien der terecht-
zitting een termijn van ten minste tien dagen of, ingeval door 
den rechtercommissaris overeenkomstig den Zevenden Titel 
van het Vierde Boek bevelen tot handhaving der openbare orde 
zijn gegeven, van ten minste vier dagen verloopen. 

Met toestemming van den verdachte kunnen deze termijnen 
worden verkort, mits in het exploot zijne verklaring van die 
toestemming worde opgenomen en door hem onderteekend. Zoo 
de verdachte zijne verklaring niet kan teekenen, wordt daarvan 
in het exploot melding gemaakt. 

Vrijwillige verschijning van den verdachte op eene dag-
vaarding beteekend in strijd met de voorschriften van dit 
artikel, dekt de nietigheid. 

In dat geval beveelt echter de rechtbank op verzoek van den 
verdachte schorsing van het onderzoek tot een bepaalden dag. 

Artikel 267. 
Zoolang het onderzoek op de terechtzitting nog niet is aan-

gevangen, kan de dagvaarding door den officier van justitie bij 
exploot aan den verdachte worden ingetrokken. De verdachte 
wordt op het verzoek gehoord, althans opgeroepen. Artikel 256, 
vierde en vijfde lid, is van toepassing. 

De officier van justitie draagt zorg dat de gedagvaarde 
getuigen en deskundigen tijdig schriftelijk met de intrekking 
worden bekend gemaakt. 

Wordt bij of na de intrekking der dagvaarding van verdere 
vervolging afgezien, dan doet de officier van justitie den ver-
dachte onverwijld kennis geven dat hij hem ter zake van het 
feit waarop de dagvaarding betrekking had, niet verder zal 
vervolgen. De artikelen 249, 251 en 256 zijn van toepassing. 

Artikel 267 a. 

Indien de dagvaarding is ingetrokken, zonder dat den verdachte 
eene kennisgeving van niet verdere vervolging is beteekend, 
stelt de rechtbank, op het verzoek van den verdachte, den 
officier van justitie een termijn binnen welken hetzij tot dag-

vaarding, hetzij tot kennisgeving van niet verdere vervolging 
moet worden overgegaan. 

De termijn kan op de vordering van don officier van justitie 
door de rechtbank telkens voor een bepaalden tijd worden 
verlengd. 

T I T E L VI. 

Itehandeling door do rechtbank ter terechtzitting. 

EERSTE AFDEELING. 
ONDERZOEK DER ZAAK OP DE TERECHTZITTING. 

Artikel 268. 

De rechter die als rechter-commissaris eenig onderzoek in 
de zaak heeft verricht, neemt, op straffe van nietigheid, aan 
het onderzoek op de terechtzitting geen deel. 

De rechtbank is bij voorkeur samengesteld uit rechters 
die nog niet over de zaak in het voorbereidende onderzoek 
hebben geoordeeld. 

Artikel 268 a. 

Tot bijwoning van eene openbare terechtzitting worden, 
tenzij in bijzondere gevallen, ter beoordeeling van den voorzitter, 
als toehoorders niet toegelaten minderjarige personen die den 
leeftijd van achttien jaren nog niet hebben bereikt. 

In geval van twijfel omtrent den leeftijd moet ten genoegen 
van den voorzitter aannemelijk worden gemaakt, dat de persoon 
die toelating verlangt, den leeftijd van achttien jaren heeft bereikt. 

Artikel 269. 
In zaken betreffende strafbare feiten op welke geene gevan-

genisstraf is gesteld, kan de verdachte zich doen vertegen-
woordigen door een advocaat bepaaldelijk daartoe door hem 
gevolmachtigd, ten ware de rechtbank vertegenwoordiging niet 
mocht toelaten; in het laatste geval schorst zij het onderzoek 
voor een bepaalden tijd. 

Artikel 270. 
Tegen den verdachte die in gebreke blijft op de aan hem. 

gedane dagvaarding op de terechtzitting te verschijnen of zich, 
in de gevallen bij de wet voorzien, door een gemachtigde te 
laten vertegenwoordigen, wordt verstek verleend, tenzij de recht-
bank bij den aanvang van het onderzoek het bevel geeft, 
bedoeld bij artikel 271, eerste lid; het onderzoek wordt daarna 
voortgezet, onverminderd de bepaling van artikel 275. 

Artikel 271. 
Indien de verdachte niet op de terechtzitting tegenwoordig is, 

kan de rechtbank zoowel bij den aanvang als gedurende den 
loop van het onderzoek bevelen dat hij op een door haar te 
bepalen tijdstip ter terechtzitting aanwezig zal zijn, en kan 
zij daartoe tevens zijne medebrenging gelasten. 

Indien de verdachte op het bepaalde tijdstip op de terechtzitting 
is verschenen, wordt het verstek dat tege-n hem verleend mocht 
zijn, vervallen verklaard en het onderzoek op de terechtzitting 
opnieuw aangevangen. 

Indien de verdachte op het bepaalde tijdstip niet op de terecht-
zitting is verschenen, verleent de rechtbank, tenzij zij de mede-
brenging tegen een nader tijdstip gelast, verstek, indien dit nog 
niet had plaats gehad; het onderzoek wordt daarna voortgezet. 

Artikel 272. 
Het bevel bedoeld bij artikel 20 van de wet op de rechterlijke 

organisatie, betreffende de sluiting der deuren, wordt door de 
rechtbank gegeven, hetzij ambtshalve, hetzij op de vordering van 
den officier van justitie of op het verzoek van den verdachte. Het 
bevel kan ook worden gegeven op het verzoek van een getuige 
op grond dat het in het openbaar afleggen van zijne verklaring 
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voor hem zelven, voor een zijner bloed- of aanverwanten in de 
rechte ~.\}v. cf in de zijlijn in den tweeden of derden graad 
of voor zijn echtgenoot of vroegere echtgenoot eene ernstige 
krenking van eer of goeden naam zou ten gevolge hebben. 
Tegen de uitspraak is geen beroep toegelaten. 

De rechtbank geeft het bevel niet dan na den verzoeker en 
in elk geval den officier van justitie en den verdachte, zoo noodig 
met gesloten deuren, te hebben gehoord. 

Tot bijwoning van de niet openbare zitting kan de voorzitter 
tyjzonderen toegang verleenen. 

Artikel 273. 

De voorzitter heeft de leiding van het onderzoek op do terecht 
aitting en geeft daartoe de noodige bevelen. 

Hy draagt zorg dat geene vragen worden 'gedaan, welke 
de strekking hebben verklaringen te verkrijgen, waarvan niet 
gezegd kan worden dat zij in vrijheid zijn afgelegd. 

Artikel 273a. 

Behalve de rechten en den griffier neemt aan de tafel der 
rechtbank niemand plaats. 

Artikel 274. 

Worden strafbare feiten waarvan de voeging had behooren 
te geschieden, op dezelfde terechtzitting afzonderlijk aangebracht, 
dan beveelt de rechtbank dat de voeging alsnog zal plaats 
vinden. 

De rechtbank beveelt de splitsing van gevoegde zaken, indien 
haar blijkt dat geen verband tusschen die zaken bestaat of 
dat de voeging niet in het belang van het onderzoek is. 

Artikel 275. 

Het onderzoek wordt onafgebroken voortgezet. 
Onderbrekingen van het onderzoek kunnen echter wegens 

de uitgebreidheid ot den duur daarvan of voor het nemen 
van rust door de rechtbank worden bevolen. 

De rechtbank is voorts bevoegd, indien dit door het belang 
van het onderzoek wordt gevorderd, de schorsing van het 
onderzoek, met of zonder tijdsbepaling, om door haar te 
vermelden redenen te gelasten. 

De schorsing met tijdsbepaling kan zoo noodig telkens voor 
een bepaalden tijd worden verlengd. 

De redenen der onderbreking of schorsing worden in het 
proces-verbaal vermeld. 

Artikel 276. 

De voorzitter doet het onderzoek een aanvang nemen door 
het doen uitroepen der zaak; hij vraagt daarop den verdachte 
of, zoo er meer verdachten zijn, ieder hunner, in de volgorde 
waarin zij zijn gedagvaard, naar naam en voornamen, leeftijd, 
geboorteplaats, beroep en woon- of verblijfplaats. Hij vermaant 
hem oplettend te zijn op hetgeen hij zal hooren. 

Artikel 277. 
In de gevallen waarin van nietigheid der dagvaarding, 

niet-ontvankelijkheid van den officier van justitie of onbevoegd-
heid' van de rechtbank zonder onderzoek der zaak zelve kan 
blijken, is de verdachte bevoegd die verwering reeds dadelijk 
na de ondervraging in het voorgaande artikel vermeld, voor 
te dragen en toe te lichten. 

De officier van justitie kan daarop antwoorden. 
De verdachte kan andermaal en, zoo de officier van justitie 

daarna weder het woord voert, nogmaals het woord voeren. 
De rechtbank gaat tot beraadslaging over en doet uitspraak. 
Wordt de verwering ontijdig of ongegrond bevonden, dan 

wordt het onderzoek der zaak zelve onmiddellijk voortgezet. 

Ook ambtshalve kan de rechtbank zonder onderzoek der 
zaak de nietigheid der dagvaarding, do niet-ontvankelijkheid 
van den officier van justitie of hare onbevoegdheid uitspreken, 
na den officier van justitie en den verdachte te hebben gehoord. 

Indien do officier van justitie, hetzij naar aanleiding van 
eene verwering als bedoeld in het eerste lid, hetzij door de 
rechtbank gehoord ingevolge het voorgaande lid, van oordeel is 
dat de dagvaarding behoort te worden gewyzigd, zijn de 
artikelen 305 en 306 van toepassing. 

Artikel 278. 
De officier van justitie draagt de zaak voor en legt eene lijst 

over van de getuigen. 
De voorzitter doet deze lijst door den griffier voorlezen. 
Op de vordering van den officier van justitie of op het 

verzoek van den verdachte worden alsnog op de lijst gebracht 
getuigen niet op de lijst voorkomende, doch op de terecht-
zitting tegenwoordig. 

Alle verschenen getuigen worden gehoord, tenzij door de 
rechtbank met toestemming van den officier van justitie en 
van den verdachte van hun verhoor wordt afgezien. 

Artikel 279. 
De voorzitter kan, met toestemming van den officier van 

justitie en van den verdachte, den getuige vergunnen zich vóór 
het afleggen zijner verklaring tot een bepaald tijdstip te ver-
wij deren. 

Artikel 280. 
Indien een op de lijst voorkomende getuige niet is ver-

schenen, beveelt de rechtbank, tenzy met toestemming van 
den officier van justitie en den verdachte van zijn verhoor 
wordt afgezien, dat hij tegen een door haar te bepalen tijdstip 
ter terechtzitting zal worden gedagvaard of schriftelijk opge-
roepen en kan zy daarbij tevens zijne medebrenging gelasten. 

Artikel 281. 

De voorzitter beveelt dat de getuigen zich zullen begeven 
naar het voor hen bestemde vertrek, met uitzondering van den 
eersten dien hij voor de rechtbank doet verschijnen. 

Nadat deze zijne verklaring heeft afgelegd, worden achtereen 
volgens de overigen, in de orde bij de lijst aangewezen, ieder 
afzonderlijk voorgeroepen, eerst zij die ten verzoeke van den 
officier van justitie, daarna zij die ten verzoeke van den ver-
dachte moeten worden gehoord. 

De bij do lijst aangewezen orde kan echter door den voorzitter 
worden veranderd, hetzij ambtshalve, hetzij op de vordering van 
den officier van justitie of op het verzoek van den verdachte. 

De voorzitter neemt, zoo noodig, maatregelen om de getuigen 
te beletten dat zij zich vóór het afleggen van hunne getuigenis 
met elkander onderhouden. 

Artikel 282. 
De voorzitter vraagt den getuige naar naam en voornamen, 

leeftijd, beroep en woon- en verblijfplaats; of hij bloed- of 
aanverwant is van den verdachte en, zoo ja, in welken graad. 

De voorzitter beëedigt daarna den getuige dat hij de geheele 
waarheid en niets dan de waarheid zal zeggen. Artikel 219, 
tweede lid, betreffende de vervanging der beëediging door eene 
aanmaning, is van overeenkomstige toepassing. 

Daarop wordt de getuige door den voorzitter ondervraagd. 
Indien echter de getuige tijdens het voorbereidende onderzoek 
nog niet is gehoord en door of ten verzoeke van den verdachte 
gedagvaard is of ingevolge artikel 278, derde lid, op diens 
verzoek wordt gehoord, wordt hij eerst door den verdachte en 
daarna door den voorzitter ondervraagd. 

Met betrekking tot het hooren van den getuige en diens 
recht van verschooning vinden de artikelen 220—223 toepassing. 
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Artikel 283. 

Nadat de getuige zijne verklaring heeft afgelegd, kunnen 
de rechters en daarna achtereenvolgens de officier van justitie 
en de verdachte of, indien de getuige door of ten verzoeke 
van den verdachte gedagvaard is of ingevolge artikel 278, 
derde lid, op diens verzoek wordt gehoord, de verdachte en 
de officier van justitie hem vragen doen. Is de getuige ingevolge 
artikel 282, derde lid, reeds door dèn verdachte of diens raads-
man ondervraagd, dan kan aanstonds na de rechters de officier 
van justitie hem vragen doen. 

De voorzitter geeft voorts aan den verdachte en diens raads-
man de gelegenheid om tegen den getuige en diens verklaring 
in te brengen, wat tot verdediging kan dienen, en aan den 
officier van justitie die tot het maken van opmerkingen ten 
opzichte van de door den getuige afgelegde verklaring. 

De rechtbank kan ambtshalve of op het verzet van den 
officier van justitie of van den verdachte beletten dat aan eenige 
vraag door den verdachte of diens raadsman of door den officier 
van justitie gedaan, wordt gevolg gegeven. De officier van 
justitie en de verdachte zijn bevoegd met betrekking tot eenige 
vraag opmerkingen te maken, voordat deze beantwoord wordt. 

Artikel 284. 
Gedurende den verderen loop van het onderzoek kunnen den 

getuige door den voorzitter, de rechters, den officier van justitie 
en den verdachte nog vragen worden gedaan. Artikel 283, 
tweede en derde lid, is van toepassing. 

Artikel 285. 
Indien de getuige bij zijn verhoor zonder wettigen grond 

weigert op de hem gestelde vragen te antwoorden of wel 
den eed of de belofte die van hem gevorderd wordt, af te 
leggen, beveelt de rechtbank, indien dit in het belang van het 
onderzoek dringend noodzakelijk is, dat hij in gijzeling zal 
worden gesteld en op een bepaald tijdstip weder voor haar zal 
worden gebracht. 

Het bevel wordt niet gegeven dan nadat de getuige in zijne 
verdediging, door hem of zijn advocaat voorgedragen, is 
gehoord. Het is voor niet langer dan dertig dagen geldig. 
Tegen dit bevel is geen rechtsmiddel toegelaten. 

De rechtbank gelast het ontslag van den getuige uit de 
gijzeling, zoodra hij aan zijne verplichtingen heeft voldaan of het 
onderzoek op de terechtzitting gesloten is. Zij is echter bevoegd 
dat ontslag in eiken stand van het onderzoek te bevelen, ook 
op verzoek van den getuige. Artikel 226, derde lid, is van 
toepassing. 

De artikelen 227 en 228 zijn van toepassing. 

Artikel 286. 
Na het afleggen zijner verklaring blijft de getuige in de 

gehoorzaal, tenzij de rechtbank, met toestemming van den officier 
van justitie en van den verdachte, hem vergunt zich te ver-
wijderen, zoo noodig met bevel om op een te bepalen tijd 
weder in de gehoorzaal aanwezig te zijn. 

Artikel 287. 
De voorzitter kan, hetzij ambtshalve, hetzij op de vordering 

van den officier van justitie of op het verzoek van den ver-
dachte, getuigen tegenover elkander stellen. 

Op gelijke wijze kan hij bevelen dat, na afgelegde getuigenis, 
een of meer der getuigen de gehoorzaal zullen verlaten en 
dat een of meer hunner opnieuw zullen worden binnengelaten, 
ten ende hetzij afzonderlijk, hetzij in elkanders bijzijn, nogmaals 
te worden gehoord. 

Artikel 288. 
Op gelijke wijze als bij het voorgaand artikel bedoeld, kan 

de voorzitter bevelen dat een of meer verdachten de gehoorzaal 

zullen verlaten, opcjat een getuige buiten hunne tegenwoor-
digheid zal worden ondervraagd. 

In dat geval wordt, op straffe van nietigheid, de verdachte 
onmiddellijk onderricht van hetgeen in zijne afwezigheid is 
voorgevallen en eerst daarna met het onderzoek voortgegaan. 

Artikel 289. 
Indien een getuige verdacht wordt zich op de terechtzitting 

aan het misdrijf van meineed te hebben schuldig gemaakt, 
kan de rechtbank dienaangaande onderzoek bevelen. 

In dat geval wordt door den griffier dadelijk een proces-
verbaal opgemaakt en dit door den voorzitter, de rechters en 
hem zelf onderteekend. Het proces-verbaal bevat de afgelegde 
verklaring van den getuige. 

De verklaring van den getuige wordt hem voorgelezen; 
daarna wordt hem gevraagd, of hij bij zjjne verklaring blijft 
volharden, in welk geval deze door hem wordt onderteekend. 
Bij gebreke van onderteekening vermeldt het proces-verbaal de 
weigering of de reden van verhindering. 

De rechtbank kan daarop het instellen van een gerechtelijk 
vooronderzoek bevelen. 

Het proces-verbaal wordt door de rechtbank in handen gesteld 
van den officier van justitie. 

Artikel 290. 
Met betrekking tot het hooren als getuige van een lid van 

het koninklijk huis is artikel 229 van toepassing. 

Artikel 291. 
Indien een getuige tijdens het gerechtelijk vooronderzoek 

is beëedigd, of overeenkomstig artikel 219, tweede lid, aan-
gemaand, en naar het oordeel der rechtbank niet op de torecht-
zitting heeft kunnen verschijnen, zal zijne vroegere verklaring, 
mits ter terechtzitting voorgelezen, als aldaar afgelegd worden 
aangemerkt. 

Artikel 292. 
Alle bepalingen in dezen Titel ten aanzien van getuigen en 

hunne verklaringen voorkomende, zijn ook van toepassing ten 
aanzien van deskundigen en hunne verklaringen, behoudens: 

1°. dat de deskundige wordt beëedigd dat hij zijne taak 
naar zijn geweten zal vervullen; 

2°. dat gijzeling niet is toegelaten. 
De deskundigen zijn verplicht de door de rechtbank ge-

vorderde diensten te bewijzen. 

Artikel 293. 
Processen-verbaal, verslagen van deskundigen of andere 

stukken worden op last van den voorzitter, wanneer deze ot 
een der rechters of wel de officier van justitie dit verlangt, 
voorgelezen. 

Gelijke voorlezing heeft plaats op verzoek van den verdachte, 
tenzij de rechtbank ambtshalve of op het verzet van den officier 
van justitie anders beveelt. 

In alle gevallen waarin de verdachte verzoekt dat eene 
getuigenverklaring op de terechtzitting zal worden voorgelezen, 
ten einde als aldaar afgelegd te worden aangemerkt, zal die 
voorlezing moeten geschieden. 

Tenzij de officier van justitie of de verdachte voorlezing van 
stukken verlangt, kan deze worden vervangen door eene monde-
linge mededeeling van den korten inhoud door den voorzitter. 

Ten bezwarc van den verdachte wordt, op straffe van nietigheid, 
op geene stukken acht geslagen, dan voor zoover zij zijn voor-
gelezen of hun korte inhoud overeenkomstig het voorgaande 
lid is medegedeeld. 

Artikel 294. 
Nadat alle getuigen en deskundigen zijn gehoord, wordt de 

verdachte door den voorzitter ondervraagd. 
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Is er meer dan één verdachte, dan geschiedt de ondervraging 
in de orde waarin zij zijn gedagvaard. 

De orde kan door den voorzitter worden veranderd, hetzij 
ambtshalve, hetzij op de vordering van den officier van justitie 
of op het verzoek van een der verdachten. 

Artikel 295. 
Nadat de verdachte zijne verklaring heeft afgelegd, kunnen 

de rechters en daarna achtereenvolgens de raadsman, do mede-
verdachte en de officier van justitie hem vragen doen. 

Gedurende den verderen loop van het onderzoek kunnen 
den verdachte door den voorzitter, de rechters, den officier 
van justitie, den raadsman en den mede-verdachte vragen 
worden gedaan. 

Artikel 283, laatste lid, is van toepassing. 

Artikel 295a. 

Reeds vóór de onderviaging van den verdachte overeen-
komstig artikel 294 kunnen de voorzitter, de rechters, de 
officier van justitie, de raadsman en de mede-verdachte hem 
vragen doen. Artikel 283, laatste lid, is van toepassing. 

De voorzitter kan, mits met goedvinden van de rechtbank, 
bepalen dat eenige ondervraging van den verdachte tot diens 
ondervraging overeenkomstig artikel 294 zal worden aan-
gehouden. 

Artikel 296. 
Noch de voorzitter noch een der rechters geeft op de terecht-

zitting blijk van eenige overtuiging omtrent schuld of onschuld 
van den verdachte. 

Artikel 297. 
Zoo de verdachte de stilte of de orde op de terechtzitting 

stoort en vruchteloos door den voorzitter is gewaarschuwd, 
kan de rechtbank zijne verwijdering uit de gehoorzaal bevelen 
en, zoo noodig, bepalen dat hij gedurende het geheel of gedeelte 
der zitting in verzekering zal worden gesteld. De behandeling 
der zaak wordt voortgezet en de uitspraak geschiedt even als 
ware de verdachte tegenwoordig. 

Artikel 298. 
De voorzitter kan, hetzij ambtshalve, hetzij op de vordering 

van den officier van justitie of op het verzoek van den 
verdachte, bepalen dat vragen met betrekking tot de geest-
vermogens van den verdachte buiten diens tegenwoordigheid 
zullen worden gesteld en behandeld, dat de officier van justitie 
of de raadsman buiten tegenwoordigheid van den verdachte 
betreffende diens geestvermogens het woord zal voeren of dat 
de verdachte buiten tegenwoordigheid van een of meer mede-
verdachten zal worden gehoord. 

Het laatste lid van artikel 288 is van toepassing. 

Artikel 299. 
Na de ondervraging van den verdachte kunnen, op den 

voet van artikel 284, aan de getuigen opnieuw vragen worden 
gedaan of stukken worden voorgelezen. 

Artikel 300. 
Indien een verdachte of getuige de Nederlandsche taal niet 

verstaat, heeft het onderzoek niet plaats zonder bijstand van 
een tolk. 

Indien een verdachte of getuige niet of slechts zeer gebrekkig 
hooren of spreken kan, geschieden de vragen of de antwoorden 
schriftelijk. 

Kan de in het voorgaande lid bedoelde verdachte of getuige 
niet of slechts zeer gebrekkig lezen of schrijven, dan wordt 
de bijstand van een daartoe geschikten persoon als tolk gevorderd. 

De tolk wordt, zoo noodig, vanwege den officier van justitie 
gedagvaard. 

Indien op de terechtzitting de bijstand van een tolk blijkt 
noodig to zijn, kan de rechtbank de dagvaarding van een tolk 
bevelen. 

De verdachte kan den tolk wraken, mits daarvoor redenen 
govende. De rechtbank doet daarover terstond uitspraak. 

Artikel 301. 
De tolk wordt, alvorens met zn'ne werkzaamheden aan te 

vangen, beëedigd dat hij zijne taak naar zijn geweten zal 
vervullen. Artikel 219, tweede lid, betreffende de vervanging 
der belediging door eene aanmaning, is van overeenkomstige 
toepassing. 

Geen der getuigen of rechters wordt als tolk toegelaten. 

Artikel 302. 
In de gevallen waarin de bijstand van een tolk wordt ge-

vorderd, wordt, op straffe van nietigheid, ten bezware van 
den verdachte geen acht geslagen op hetgeen ter terechtzitting 
is gesproken of voorgelezen, zonder voor hem vertolkt te zijn. 

Artikel 303. 
De voorzitter vertoont zoo noodig den verdachte en den 

getuigen de voorwerpen die als stukken van overtuiging dienen, 
en hoort hen daaromtrent. 

Artikel 304. 
Nadat, behoudens het bepaalde bij artikel 299, de onder-

vraging van den verdachte heeft plaats gehad, kan de officier 
van justitie het woord voeren en legt hij zijne vordering, na 
voorlezing, aan de rechtbank over. Do vordering omschryft de 
straf of den maatregel, indien oplegging daarvan wordt geëischt, 
en vermeldt in dat geval tevens, welk bepaald strafbaar feit 
zou zijn begaan. 

De verdachte kan hierop antwoorden. 
De officier van justitie kan daarna andermaal het woord 

voeren. 
Aan den verdachte wordt echter, op straffe van nietigheid, 

het recht gelaten om het laatst te spreken. 
Ook daarna is artikel 299 van toepassing en kan ook de 

verdachte nader worden ondervraagd. In dat geval kunnen 
de officier van justitie en de verdachte nogmaals, op den 
hiervoren vermelden voet, het woord voeren. 

Artikel 305. 
Indien uit het onderzoek omstandigheden zijn bekend ge-

worden die, niet in de dagvaarding vermeld, volge-os de wet 
tot verzwaring van straf grond opleveren, is de officier van 
justitie bevoegd deze alsnog mondeling te laste te leggen. 

Artikel 306. 
Indien buiten het geval van het voorgaande artikel de officier 

van justitie oordeelt dat de telastlegging behoort te worden 
gewijzigd, legt hij den inhoud van de door hem noodzakelijk 
geachte wijzigingen schriftelijk aan de rechtbank over, voor-
dat hij voor de eerste maal overeenkomstig artikel 304 het 
woord voert, met vordering dat die wijzigingen zullen worden 
toegelaten. 

Indien de rechtbank de vordering toewijst, doet zij den in-
houd van de aangebrachte wijzigingen in het proces-verbaal 
der terechtzitting opnemen. In geen geval worden wijzigingen 
toegelaten, als een gevolg waarvan de telastlegging niet langer 
hetzelfde feit, in den zin van artikel 68 van het Wetboek van 
Strafrecht zou inhouden. 

Artikel 307. 
Indien de telastlegging overeenkomstig artikel 306 is ge-

wijzigd, wordt aan den verdachte door den griffier een ge-
waarmerkt afschrift der gewijzigde telastlegging op de terecht-
zitting zelve ter hand gesteld, tenzij de rechtbank oordeelt 
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dat met de uitreiking van een door den griffier gewaarmerkt 
afschrift der wijzigingen kan worden volstaan. Is de verdachte 
niet ter terechtzitting aanwezig, dan wordt hem de gewijzigde 
tehtstlegging zoo spoedig mogelijk beteekend. 

De rechtbank schorst het onderzoek voor een bepaalden tijd; 
met toestemming van den verdachte kan echter het onderzoek 
aanstonds worden voortgezet. 

Artikel 808. 
Indien aan de rechtbank de noodzakelijkheid blijkt van het 

verhoor van op de terechtzitting nog niet gehoorde getuigen of 
deskundigen, of van de overlegging van bescheiden of stukken van 
overtuiging, die niet op de terechtzitting aanwezig zijn, beveelt 
zij. zoo noodig onder bijvoeging van een bevel tot medebrenging, 
tegen een door haar te bepalen tijdstip de dagvaarding of 
schriftelijke oproeping dier getuigen of deskundigen of de over-
legging van die bescheiden of die stukken van overtuiging. 

Artikel 309. 
Indien eenig onderzoek door den rechter-commissaris nood-

zakelijk blijkt, stelt de rechtbank met schorsing der zaak tot 
na den afloop daarvan, onder aanduiding van het onderwerp van 
het onderzoek en, zoo noodig, van de wijze waarop dit zal zijn in 
te stellen, de stukken in handen van den rechter-commissaris. 

Het onderzoek geldt als een gerechtelijk vooronderzoek en 
wordt overeenkomstig de bepalingen van de tweede, derde, vierde 
en vijfde afdeeling van den Derden Titel van dit Boek gevoerd. 

Artikel 310. 
Indien het noodzakelijk is dat een onderzoek naar de 

geestvermogens van den verdachte tegen wien voorloopige 
hechtenis is bevolen, wordt ingesteld en dit niet voldoende op 
eene andere wyze kan plaats vinden, beveelt de rechtbank bij 
eene met redenen omkleede beslissing dat de verdachte ter 
waarneming zal worden overgebracht naar eene in het bevel 
aan te duiden inrichting tot verpleging of genezing bestemd. 

Het bevel wordt niet gegeven dan nadat het oordeel van 
een of meer deskundigen is ingewonnen en de officier van 
justitie, de verdachte en zijn raadsman in de gelegenheid zijn 
gesteld om ter zake te worden gehoord. 

Artikel 201 is van toepassing, met dien verstande dat het 
bevel bedoeld bij het tweede lid van dat artikel, slechts door 
de rechtbank kan worden gegeven. 

Artikel 311. 
Indien de rechtbank het houden van eene schouw of het 

hooien van getuigen of verdachten elders dan in de gehoorzaal 
doch binnen haar rechtsgebied noodzakelijk acht, kan zij te 
dien einde, met schorsing der zaak, bevelen dat de terechtzitting 
tijdelijk zal worden verplaatst. 

De rechtbank is bevoegd daartoe met de personen door haar 
aangewezen elke plaats te betreden. Artikel 150 is te haren 
aanzien van toepassing. Van het binnentreden in eene woning 
tegen den wil van den bewoner wordt binnen tweemaal vier 
en twintig uren proces-verbaal opgemaakt. 

De rechtbank is bevoegd, naar aanleiding van de gesteldheid 
der plaats waar de tijdelijke terechtzitting zal worden ge-
houden, de noodige voorschriften te geven voor de wijze van 
behandeling der zaak op die terechtzitting. 

Artikel 812. 
In alle gevallen waarin het onderzoek wordt onderbroken 

of voor een bepaalden tijd geschorst, wordt door den voorzitter 
aan den aanwezigen verdachte en aan de aanwezige getuigen, 
deskundigen en tolken mondeling het tijdstip aangezegd, waarop 
zij op de terechtzitting zullen moeten aanwezig zijn. Die aan-
zegging geldt als dagvaarding. Bij niet-verschijning van getui-
gen, deskundigen of tolken op het aangewezen tijdstip is artikel 
280 van toepassing. 

De getuigen, deskundigen en tolken, die bij de in het eerste 
lid bedoelde aanzegging niet op de terechtzitting aanwezig z\jn, 
worden, in geval van schorsing, voor de nadere behandeling 
opnieuw gedagvaard of opgeroepen. 

Met toestemming van den officier van justitie en den ver-
dachte kunnen door de rechtbank bepaalde getuigen, deskun-
digen en tolken worden aangewezen, wier tegenwoordigheid by 
de nadere behandeling niet meer wordt vereischt. 

Artikel 313. 
In alle gevallen waarin het onderzoek voor eenen onbe-

paalden tijd is geschorst, wordt, zoodra de oorzaak der schorsing 
ia vervallen, de verdachte opgeroepen en worden de getuigen, 
deskundigen en tolken opnieuw ter terechtzitting voor de 
nadere behandeling bepaald, gedagvaard of opgeroepen. 

Artikel 312, laatste lid, is van toepassing. 
Hetgeen bij artikel 266 ten opzichte van de dagvaarding van 

den verdachte is bepaald, geldt hier ten aanzien van de oproe-
ping van den verdachte. 

Artikel 314. 
In alle gevallen waarin, na schorsing, het onderzoek op 

eene nadere terechtzitting wordt hervat, geschiedt beteekening 
van de dagvaarding of oproeping van nieuw bij te brengen, nog 
niet gehoorde getuigen of deskundigen overeenkomstig artikel 
261 of het laatste lid van artikel 964. 

De artikelen 264, eerste lid, en 265 zijn van toepassing. 
De nieuw bijgebrachte getuigen worden op de getuigenlijst 

gebracht. 
Artikel 278, derde lid, is van toepassing. 

Artikel 315. 
Onverminderd het bepaalde bij het volgende artikel, wordt 

in alle gevallen waarin schorsing van het onderzoek plaats 
heeft, de zaak op do nadere terechtzitting hervat in den stand 
waarin zij zich op het tijdstip der schorsing bevond. De 
rechtbank is bevoegd te bevelen dat het onderzoek op de terecht-
zitting opnieuw worde aangevangen. 

Indien, in het geval dat het onderzoek opnieuw wordt 
aangevangen, een getuige, bij het voorgaand onderzoek ge-
hoord, naar het oordeel der rechtbank op de nadere terecht-
zitting niet heeft kunnen verschijnen, of verschenen zijnde, 
weigert getuigenis te geven, wordt de verklaring van dien getuige, 
mits op de terechtzitting voorgelezen, als aldaar afgelegd 
aangemerkt. 

Artikel 316. 
Indien bij de hervatting van liet onderzoek de verdachte 

tegen wien vóór de schorsing verstek is verleend, op de terecht-
zitting voor de nadere behandeling bepaald, verschijnt, of zich 
in de gevallen bij de wet toegelaten, door een gemachtigde 
laat vertegenwoordigen, wordt het verleend verstek vervallen 
verklaard. 

De rechtbank kan gelasten dat bepaalde handelingen van 
onderzoek opnieuw zullen plaats vinden. 

Het laatste lid van het voorgaande artikel is van toepassing. 

Artikel 817. 
Niettegenstaande de schorsing is de rechtbank bevoegd te 

allen tijde het onderzoek op de terechtzitting voor bepaalde 
spoedeischende maatregelen tijdelijk te heropenen. 

De artikelen 313, 314 en 315 zijn van toepassing. 

Artikel 318. 
Indien buiten het geval van artikel 271 of van artikel 316 

de verdachte tegen wien verstek is verleend, gedurende het 
onderzoek op de terechtzitting verschijnt of zich in de gevallen 
bij de wet toegelaten, door een gemachtigde laat vertegen-
woordigen, kan de rechtbank het verstek vervallen verklaren. 
In dat geval wordt het onderzoek opnieuw aangevangen, 
hetzij dadelijk, hetzij op eene nader te bepalen terechtzitting. 

Het laatste lid van artikel 315 is van toepassing. 
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Artikel 819. 
De griffier houdt het proces-verbaal der terechtzitting, waarin 

achtereenvolgens aanteokening geschiedt van de in acht ge-
nomen vormen en van al hetgeen met betrekking tot de zaak 
op de terechtzitting voorvalt. 

Het behelst tevens den zakelijken inhoud van de verklaringen 
der getuigen, deskundigen en verdachten. Indien de officier van 
justitie vordert,of de verdachte verzoekt dat eenige verklaring 
woordelijk zal worden opgenomen, wordt daaraan, voor zoover 
de verklaring redelijke grenzen niet overschrijdt, op last van den 
voorzitter zooveel mogelijk voldaan en daarvan voorlezing 
gedaan. Acht de officier van justitie of de verdachte de ver-
klaring niet voldoende weergegeven, dan beslist de rechtbank. 

De voorzitter kan gelasten dat in het proces-verbaal van 
eenige bepaalde omstandigheid, verklaring of opgave aanteekening 
zal worden gedaan. 

Gelijke aanteekening geschiedt, wanneer een der rechters 
het verlangt, of op de vordering van den officier van justitie 
of op het verzoek van den verdachte. 

Artikel 320. 
Het proces-verbaal wordt door de rechtbank vastgesteld en 

wordt, ten bewijze daarvan, door den voorzitter en den griffier 
zoo spoedig mogelijk na de sluiting van het onderzoek ter 
terechtzitting onderteekend. Is één hunner of zijn beiden 
daartoe buiten staat, dan wordt daarvan aan het slot van het 
proces-verbaal melding gemaakt. 

Artikel 321. 
Tot het nemen van elke rechterlijke beslissing op grond 

van de bepalingen van dezen Titel kan door den officier van 
justitie eene vordering en door den verdachte een verzoek 
tot de rechtbank worden gedaan, tenzij uit eenige bepaling 
het tegendeel volgt. 

Artikel 322; 
Alvorens te beslissen op eenig verzoek of verzet van den 

verdachte, hoort de rechtbank den officier van justitie. Alvorens 
te beslissen op eenige vordering of op eenig verzet van den 
officier van justitie, stelt de rechtbank den verdachte, indien 
deze tegenwoordig is, of diens raadsman in de gelegenheid 
het woord te voeren. 

Artikel 823. 
Weigering of verzuim om te beslissen over eene vordering 

of een verzet van den officier van justitie of een verzoek of 
verzet van den verdachte, strekkende om gebruik te maken 
van eene bevoegdheid of van een recht dooi de wet toegekend, 
heeft nietigheid ten gevolge. 

Artikel 324. 
Elke bevoegdheid aan den verdachte bij dezen Titel toe-

gekend, komt ook toe aan diens raadsman. 
In alle gevallen waarin bij dezen Titel de toestemming of 

het hooren van den verdachte of diens raadsman wordt ge-
vorderd, geldt dit alleen ten aanzien van den op de terechtzitting 
aanwezigen verdachte of raadsman. 

TWEEDE AFDEELING. 

BELEEDIGDE PARTIJ. 

Artikel 325. 

De beleedigde partij kan zich ter zake van hare vordering 
tot schadevergoeding in het geding over de strafzaak voegen. 

De voeging geschiedt op de terechtzitting door eene opgave 
an den inhoud der vordering, uiterlijk vóórdat de officier van 

justitie zijne vordering ingevolge artikel 304 overlegt. 

Zij die om in een burgerlijk geding in rechten te ver-
schijnen, bijstand behoeven of vertegenwoordigd moeten worden, 
hebben, om zich in het strafgeding te voegen, dien bijstand 
of die vertegenwoordiging van noode. Ten aanzien van den 
verdachte zijn de bepalingen betreffende den bystand of de 
vertegenwoordiging, noodig in burgerlijke zaken, niet van toe-
passing. 

Artikel 326. 
De beleedigde partij kan zich doen vertegenwoordigen of 

doen bijstaan door een advocaat. 

Artikel 827. 
De beleedigde partij mag tot bewijs van de geleden schade 

of van het bedrag daarvan stukken overleggen, doch geene 
getuigen of deskundigen aanbrengen. 

Artikel 328. 
De beleedigde partij of haar advocaat kan aan de getuigen 

en deskundigen vragen doen, doch alleen betreffende de ge 
leden schade of het bedrag daarvan. 

De ondervraging der getuigen en deskundigen door de be-
leedigde partij of haar advocaat geschiedt door tusschenkomst 
van den voorzitter, tenzij de rechtbank toestaat dat zij zonder 
die tusschenkomst zal geschieden. De toestemming kan steeds 
worden ingetrokken. 

De rechtbank kan beletten dat aan eenige vraag door of 
namens de beleedigde partij gedaan, gevolg wordt gegeven. 

Artikel 329. 
De beleedigde partij kan haren eisch toelichten of doen toe-

lichten, nadat de officier van justitie zijne vordering ingevolge 
artikel 304 heeft overgelegd. Zij heeft andermaal het woord, 
nadat de officier van justitie in de gelegenheid is gesteld ten 
tweeden male het woord te voeren. 

Artikel 330. 
De rechtbank doet over de vordering van de beleedigde 

partij gelijktijdig met de strafzaak uitspraak. 
De vordering zal alleen ontvankelijk zijn, indien den verdachte 

eenige straf of maatregel wordt opgelegd. 
Bij toewijzing der vordering veroordeelt de rechtbank den ver-

dachte geheel of ten deele in de kosten door de beleedigde 
partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog 
te maken. 

Hieronder zijn niet begrepen de kosten welke de rechtbank 
verklaart noodeloos te zijn gemaakt. 

Bij geheele of gedeeltelijke ontzegging veroordeelt de recht-
bank de beleedigde partij geheel of ten deele in de kosten 
door den verdachte te zijner verdediging tegen de vordering 
gemaakt, met uitzondering van die kosten welke de rechtbank 
verklaart noodeloos te zijn gemaakt. 

In het geval bedoeld bij artikel 342, tweede lid, kan aan 
de beleedigde partij de vordering slechts tot zoodanig beloop 
worden toegewezen, als waartoe de kantonrechter gelijktijdig 
met de strafzaak had kunnen uitspraak doen. 

DERDE AFDEELING. 

BEWIJS. 

Artikel 331. 
Het bewijs dat de verdachte het telastegelegde feit heeft 

begaan, kan door den rechter slechts worden aangenomen, 
indien hij daarvan uit het onderzoek op de terechtzitting door 
den inhoud van wettige bewijsmiddelen de overtuiging heeft 
bekomen. 
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Artikel 332. 
Als wettige bewijsmiddelen worden alleen eikend: 
1°. eigen waarneming van den rechter; 
2°. verklaringen van den verdachte; 
3°. verklaringen van een getuige; 
4°. verklaringen van een deskundige; 
6°. schriftelijke bescheiden. 
Feiten of omstandigheden van algemeene bekendheid be-

hoeven geen bewys. 
Artikel 333. 

Onder eigen waarneming van den rechter wordt verstaan die 
welke bij het onderzoek op de terechtzitting door hem persoonlijk 
is geschied. 

Artikel 334. 
Onder verklaring van den verdachte wordt verstaan zijne bij 

het onderzoek op de terechtzitting gedane mededeeling van feiten 
of omstandigheden, hem uit eigen wetenschap bekend. 

Zijne verklaring kan alleen te zijnen aanzien gelden. 
Het bewijs dat do verdachte het telastegelegde feit heeft 

begaan, kan door den rechter niet uitsluitend worden aan-
genomen op de verklaring van den verdachte. 

Artikel 335. 
Onder verklaring van een getuige wordt verstaan zijne bij 

het onderzoek op de terechtzitting gedane mededeeling van feiten 
of omstandigheden, welke hij zelf waargenomen of ondervonden 
heeft, met uitdrukkelijke opgave van de redenen van wetenschap. 

Het bewijs dat de verdachte het telastegelegde feit heeft 
begaan, kan door den rechter niet uitsluitend worden aan-
genomen op de verklaring van één getuige. 

Artikel 336. 
Onder verklaring van een deskundige wordt verstaan zijn 

bij het onderzoek op de terechtzitting medegedeeld, met redenen 
omkleed gevoelen betreffende hetgeen zijne wetenschap hem 
leert omtrent datgene wat aan zijn oordeel onderworpen is. 

Artikel 337. 
Onder schriftelijke bescheiden worden verstaan: 
1°. geschriften in den wettelijken vorm opgemaakt door 

colleges of personen, die daartoe bevoegd zijn; 
2°. processen-verbaal in den wettelijken vorm opgemaakt 

door opsporingsambtenaren die daartoe bevoegd zijn, en be-
helzende hunne mededeeling van feiten of omstandigheden, 
door den ambtenaar zelf waargenomen of ondervonden, met 
uitdrukkelijke opgave van de redenen van wetenschap; 

3°. geschriften opgemaakt door openbare colleges of ambte-
naren, betreffende onderwerpen behooronde tot den onder hun 
beheer gestelden dienst, en bestemd om tot bewijs van eenig 
feit of van eenige omstandigheid te dienen; 

4°. verslagen van deskundigen behelzende hun met redenen 
omkleed gevoelen betreffende hetgeen hunne wetenschap hen 
leert omtrent datgene wat aan hun oordeel onderworpen is; 

5°. alle andere geschriften; doch deze kunnen alleen gelden 
in verband met den inhoud van andere bewijsmiddelen. 

Het bewijs dat de verdachte het telastegelegde feit heeft 
gepleegd, kan door den rechter worden aangenomen op het proces-
verbaal van een opsporingsambtenaar. 

VIERDE AFDEELING. 
BERAADSLAGING EN UITSPRAAK. 

Artikel 838. 
Na afloop van het onderzoek wordt dit door den voorzitter 

gesloten verklaard en wordt hetzij aanstonds de uitspraak 
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gedaan, hetzij door den voorzitter mondeling medegedeeld, 
wanneer zij, volgens do bepaling der rechtbank zal plaats vinden. 

Te bepaalden tijde kan de uitspraak mondeling tot een 
naderen dag worden uitgesteld. De uitspraak kan, op straffe 
van nietigheid, niet vervroegd worden, tenzij zn' gedaan wordt 
in tegenwoordigheid van den verdachte. 

In geen geval mag de uitspraak later plaats vinden clan op 
den veertienden dag na de sluiting van het onderzoek. 

Heeft de uitspraak alsdan niet plaats gehad, dan wordt de 
zaak op de bestaande telastlegging door hetzelfde college 
opnieuw onderzocht. 

Artikel 339. 
Ingeval onder de beraadslaging blijkt dat het onderzoek 

niet volledig is geweest, kan de rechtbank op de terechtzitting 
bevelen dat op eene door haar te bepalen terechtzitting het 
onderzoek worde hervat. 

Bij het bevel worden tevens aangewezen de getuigen, 
deskundigen en tolken, wier verhoor of tegenwoordigheid, of de 
bescheiden of stukken van overtuiging, welker inzage of be-
zichtiging de rechtbank noodig acht. 

In dit geval wordt gehandeld als ware het onderzoek voor 
onbepaalden tijd geschorst, met dien verstande dat de verplichte 
oproeping alleen betreft den verdachte en de in het bevel 
aangewezen getuigen, deskundigen en tolken. 

Artikel 340. 
Ook kan, in het geval bij het eerste lid van het voorgaande 

artikel bedoeld, de rechtbank overeenkomstig de bepalingen van 
artikel 309 een onderzoek door den rechter-commissaris doen 
plaats vinden. 

In dit geval wordt gehandeld als ware het onderzoek voor 
onbepaalden tijd geschorst. 

Artikel 841. 
De rechtbank onderzoekt op den grondslag der telastlegging 

en naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting de 
geldigheid der dagvaarding, hare bevoegdheid tot kennisneming 
van het telastegelegde feit en de ontvankelijkheid van den officier 
van justitie en of er redenen zijn voor schorsing der ver 
volging. 

Artikel 342. 
Indien het onderzoek in het voorgaande artikel bedoeld, 

daartoe aanleiding geeft, spreekt de rechtbank uit de nietigheid 
der dagvaarding, hare onbevoegdheid, de niet-ontvankelijkheid 
van den officier van justitie of de schorsing der vervolging. 

Niettemin wordt eene onbevoegdverklaring niet uitgesproken, 
indien het feit tot de kennisneming van den kantonrechter 
behoort en de verdachte daarop geen beroep heeft gedaan. 

Artikel 343. 
Indien het onderzoek in artikel 341 bedoeld, niet leidt 

tot toepassing van artikel 342, eerste lid, beraadslaagt de 
rechtbank op den grondslag der telastlegging en naar aan-
leiding van het onderzoek op de terechtzitting over de vraag 
of bewezen is dat het feit door den verdachte is begaan, en, 
zoo ja, welk strafbaar feit het bewezen verklaarde volgens de 
wet oplevert; indien wordt aangenomen dat het feit bewezen 
en strafbaar is, dan beraadslaagt de rechtbank over de straf-
baarheid van den verdachte, over de oplegging van straf of 
maatregel, by de wet bepaald, en, indien artikel 37, eerste 
lid, van het Wetboek van Strafrecht toepasselijk is, of er 
redenen zijn tot het geven van den last, in het tweede lid 
van dat artikel genoemd. 

Artikel 344. 
Acht de rechtbank het telastegelegde feit bewezen en dit 

zoowel als den verdachte strafbaar, dan legt zij op de straf of 
den maatregel, op het feit gesteld. 
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Artikel 345. 
Acht de rechtbank niet bewezen dat de verdachte het hem 

telastegelegde feit heeft begaan, dan spreekt zij hem vrij. 
Acht de rechtbank het feit bewezen, doch dit of den ver-

dachte niet strafbaar, dan ontslaat zij hem van alle rechts-
vervolging te diei zake. In het geval bedoeld bij artikel 37, 
eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, wordt, zoo noodig, 
de last gegeven, in hot tweede lid van dat artikel genoemd. 

Artikel 346. 
In het geval van oplegging van straf of maatregel, van 

vrijsprafjfc of ontslag van alle rechtsvervolging, beveelt de 
rechtbank dat de voorwerpen die als stukken van overtuiging 
hebben gediend, na verloop van acht dagen nadat het vonnis 
in kracht van gewijsde zal zijn gegaan, aan den met name 
in het vonnis te vermelden persoon die de voorwerpen als 
stukken van overtuiging heeft overgelegd of bij wiet) zij zijn 
in beslag genomen, zullen worden afgegeven, tenzij daarop door 
den eigenaar of rechthebbende binnen den voormelden termijn 
onder den griffier beslag is gelegd overeenkomstig de voor-
schriften van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 

De bepaling van het voorgaande lid geldt niet, indien de 
rechtbank beslist, dat de voorwerpen door misdrijf aan den 
eigenaar of rechthebbende zijn onttrokken, of indien zij beslist, 
dat die voorwerpen geheel of gedeeltelijk geacht moeten worden 
voor de door misdrijf verkregene in de plaats te zijn getreden; 
in die gevallen kan zij, al of niet voorwaardelijk en onver-
minderd overigens ieders rechten, de afgifte gelasten aan den met 
name in het vonnis te vermelden persoon aan wien de voorwerpen 
wederrechtelijk zijn of geacht worden te zijn onttrokken, en 
bepaalt zij, indien de hoogere waarde der in de plaats getreden 
voorwerpen naar haar oordeel dit noodig maakt, zoo noodig 
na verhoor van den belanghebbende ter terechtzitting, de wijze 
waarop de afdoening zal plaats vinden. 

Artikel 347. 
De vernietiging of onbruikbaarmaking van werktuigen of 

andere voorwerpen, vervaardigd, geschikt gemaakt of gediend 
hebbende tot het begaan van een strafbaar feit, of die het 
voorwerp van het begane strafbare feit uitmaken, kan bij 
de uitspraak op gronden aan het algemeen belang ontleend, 
worden gelast. 

Artikel 348. 
Indien eene uitspraak bij verstek is gedaan, kan, nadat 

deze uitvoerbaar is geworden, de beslissing der rechtbank ten 
aanzien van de stukken van overtuiging worden uitgevoerd, 
nadat van die stukken, indien de uitspraak nog niet in kracht 
van gewijsde is gegaan, eene nauwkeurige beschrijving door 
den griffier is opgemaakt en op de griffie nedergelegd. 

De rechtbank kan van de teruggave of vernietiging overeen-
komstig het voorgaande lid uitzonderen zoodanige voorwerpen, 
als zij noodig vindt. 

Artikel 349. 
Indien de rechtbank valschheid in authentiek geschrift aan-

neemt, verklaart zij bij de uitspraak het geheele stuk valsch, 
of wijst zij aan waarin de valschheid bestaat. 

Zoodra het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan, stelt 
de griffier eene door hem onderteekende aanteekening op het 
stuk, houdende dat dit geheel of gedeeltelijk is valsch verklaard 
en vermeldende het vonnis waarbij dit is geschied. 

Grossen, afschriften of uittreksels van het stuk worden niet uit-
gegeven, dan met bijvoeging van de daarop gestelde aanteekening. 

Artikel 350. 
Het vonnis behelst voor zooveel mogelijk naam en voornamen, 

eeftijd, geboorteplaats, beroep en woon- of verblijfplaats van 
den verdachte. 

Het bevat voorts, op straffe van nietigheid, de namen der 
rechters door wie het is gewezen en den dag van de uitspraak. 

Artikel 351. 
In de gevallen van artikel 842, eerste lid, bevat het vonnis 

de daarbij vermelde beslissingen. 
In de andere gevallen bevat het vonnis de beslissing der 

rechtbank over de punten, bij artikel 343 vermeld. 
Wordt, in strijd met het te dien aanzien door den verdachte 

uitdrukkelijk voorgedragen verweer, artikel 342, eerste lid, niet 
toegepast of aangenomen dat het bewezen verklaarde een bepaald 
strafbaar feit oplevert of dat een bepaalde strafverminderings- of 
strafuitsluitingsgrond niet aanwezig is, dan geeft het vonnis 
daaromtrent bepaaldelijk eene beslissing. 

Het vonnis vermeldt verder, ingeval van oplegging van 
straf of maatregel, de wettelijke voorschriften waarop deze is 
gegrond. 

Alles op straffe van nietigheid. 

Artikel 352. 
Het vonnis bevat den inhoud van de bewijsmiddelen, voor 

zoover deze tot bewijs van het telastegelegde dient. 
De beslissingen vermeld in de artikelen 342, eerste lid, 

en 351, tweede en derde lid, zijn met redenen omkleed. 
De beslissing dat het feit door den verdachte is begaan, 

moet steunen op daartoe redengevende feiten of omstandig-
heden, als zoodanig in het vonnis aangewezen. 

Het vonnis geeft voorts de bijzondere redenen op, die de 
straf hebben bepaald of tot den maatregel hebben geleid. 

Alles op straffe van nietigheid. 

Artikel 353. 
Indien het bewijs mede wordt aangenomen op de verklaring 

van een getuige, als bedoeld bij artikel 219, tweede lid, geeft 
het vonnis daarvan in het bijzonder reden. 

Indien na schorsing der vervolging wegens een geschilpunt 
van burgerlijk recht van de uitspraak van den burgerlijken 
rechter wordt afgeweken, geeft het vonnis ook daarvan in het 
bijzonder reden. 

Alles op straffe van nietigheid. 

Artikel 354. 
Heeft de beleedigde partij zich in het geding gevoegd, dan 

beraadslaagt de rechtbank mede ovjr hare bevoegdheid om 
over de vordering te oordeelen, over de ontvankelijkheid dier 
partij, over de gegrondheid harer vordering, en over de 
verwijzing in de kosten door die partij en den verdachte gemaakt. 

Het vonnis houdt alsdan, tenzij onbevoegdheid der rechtbank 
om over de vordering te oordeelen of niet-ontvankelijkheid der 
beleedigde partij wordt uitgesproken, ook in de beslissing 
der rechtbank over de vordering en over de verwijzing in de 
kosten door die partij en den verdachte gemaakt. 

Artikel 355. 
Het vonnis wordt door den voorzitter of door een der rechters, 

die over de zaak heeft geoordeeld, uitgesproken in eene openbare 
zitting der rechtbank, samengesteld uit drie leden, in tegen-
woordigheid van den officier van justitie en van den griffier. 

Het niet nakomen van het voorgaande lid heeft nietigheid 
ten gevolge. 

Artikel 356. 
De verdachte die zich ter zake van het ter terechtzitting 

onderzochte feit in voorloopige hechtenis bevindt, is bij de 
uitspraak tegenwoordig, tenzij hij daartoe buiten staat is of 
hij mondeling of schriftelijk te kennen heeft gegeven weg te 
willen blijven. 

Is zoodanige verdachte tot het bijwonen der uitspraak buiten 
staat, dan wordt ten spoedigste het vonnis hem ter plaatse waar 
hij wordt gevangen gehouden, door den griffier voorgelezen, 
met de kennisgeving in het volgende artikel voor den voorzitter 
voorgeschreven. Van een en ander wordt door den griffier op 
het vonnis melding gemaakt. 
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Artikel 857. 
Indien de verdachte bij het uitspreken van het vonnis tegen-

woordig is, geeft de voorzitter hem daarbij mondeling kennis 
van het rechtsmiddel dat tegen het vonnis openstaat, en van 
den termijn binnen welken dat rechtsmiddel kan worden aan-
gewend. 

Artikel 358. 
Het vonnis wordt binnen tweemaal vier en twintig uren na 

de uitspraak onderteekend door de rechters die over de zaak 
hebben geoordeeld, en door den griffier die bij de beraad-
slaging tegenwoordig is geweest. 

Zoo één of meer hunner daartoe buiten staat zijn, wordt 
hiervan aan het slot van het vonnis melding gemaakt. 

Zoodra het vonnis is geteekend en in ieder geval na afloop 
van den termijn in het eerste lid vermeld, kan de verdachte 
of zijn raadsman daarvan en van het proces-verbaal der 
terechtzitting kennis nemen. 

Artikel 359. 
Indien de verdachte bij het vonnis bij verstek gewezen, niet 

van geheele telastlegging is vrijgesproken, wordt eene mede-
deeling van de beslissing door de rechtbank overeenkomstig de 
artikelen 342, 344 of 345, tweede lid, gegeven, vanwege den 
officier van justitie zoo spoedig mogelijk aan den verdachte 
beteekend. Deze bepaling geldt niet ten aanzien van den 
verdachte wien, voor zooveel betreft het rechtsgeding bij 
verstek, de dagvaarding om ter terechtzitting te verschijnen 
in persoon is beteekend. De mededeoïing vermeldt den rechter 
die het vonnis gewezen heeft, de dagteekening van het 
vonnis, de in het vonnis voorkomende rechtskundige benaming 
van het strafbare feit met vermelding omstreeks welken tijd 
en waar ter plaatse dat feit begaan zou zijn, en, voor zooveel 
in het vonnis vermeld, naam en voornamen, leeftijd, 
geboorteplaats, beroep en woon- of verblijfplaats van den ver-
dachte. 

De mededeeling wordt in alle gevallen waarin de officier van 
justitie dit bepaalt, en overigens zooveel mogelijk aan den 
persoon van den verdachte beteekend. De officier van justitie 
kan het beteeken en van de mededeeling mede opdragen aan 
de marechaussee, zoomede aan alle ambtenaren van gemeente-
politie. De officieren en onderofficieren der marechaussee, de 
burgemeesters en de commissarissen van politie verleenen 
daartoe hunne tusschenkomst. 

Is ten aanzien van den verdachte artikel 14a van het 
Wetboek van Strafrecht toegepast, dan vermeldt de mededeeling 
bovendien alle tot het in dat artikel bedoelde bevel betrekkelijke 
beslissingen en geschiedt de beteekening niet anders dan aan 
hem in persoon. 

TITEL V i l . 

Rechtsgeding btj het kantongerecht. 

Artikel 360. 
De gewone terechtzittingen van het kantongerecht vinden 

plaats: 
bij kantongerechten in gemeenten met 100 000 of meer 

inwoners ten minste driemaal in de week; 
bij de verdere kantongerechten der eerste en bij die der 

tweede klasse ten minste eenmaal in de week; 
bij de overige kantongerechten ten minste eenmaal in de 

veertien dagen. 

Artikel 861. 
De zaak wordt bij het kantongerecht vanwege het openbaar 

ministerie ter terechtzitting aanhangig gemaakt: 
hetzij door oproeping; 
hetzij door dagvaarding. 

Artikel 362. 
Hot aanhangig maken door oproeping kan geschieden bij 

alle strafbare feiten waarbjj dit niet uitdrukkelijk is uitgesloten. 
De uitsluiting geschiedt door den Minister van Justitie die, op 
voordracht van den officier van justitie, voor elk kanton van 
de uitgesloten feiten eene lijst doet opstellen en openbaar maken. 

Het openbaar ministerie bij de kantongerechten kan ten 
aanzien van het al of niet aanhangig maken door oproeping 
aan de opsporingsambtenaren de noodige algemeene of bij-
zondere voorschriften geven. 

Artikel 363. 
Het aanhangig maken der zaak door oproeping kan plaats 

vinden ingeval van ontdekking op heeter daad door een 
opsporingsambtenaar en bestaat in de onverwijlde uitreiking 
door dezen aan den verdachte van eene oproeping om te ver-
schijnen op eene daarin vermelde terechtzitting van het kanton-
gerecht; bij de uitreiking aan den verdachte worden inhoud 
en strekking der oproeping hem, zoo mogelijk, mondeling 
kortelij k toegelicht. 

Is eene onverwijlde aanbieding niet mogelijk, dan kan de 
oproeping van den opsporingsambtenaar alsnog door een dienaar 
der openbare macht aan den persoon van den verdachte of 
te zijner woon- of verblijfplaats aan een zijner huisgenooten 
worden aangeboden, mits niet later dan den dag volgende op 
dien waarop het feit ontdekt is. 

Wordt de aangeboden oproeping niet aangenomen, dan wordt 
zij niettemin geacht den verdachte op het oogenblik der aan-
bieding te zijn uitgereikt. De oproeping wordt hem in dat 
geval onverwijld over de post toegezonden. 

Van het uitreiken, het niet aannemen en de redenen daarvan, 
en van het toezenden over de post wordt een proces-
verbaal opgemaakt, dat bij de processtukken wordt gevoegd. 

Artikel 364. 
De oproeping geschiedt tegen den dag der eerste gewone 

terechtzitting van het kantongerecht, welke gehouden wordt 
nadat vijf dagen sedert den dag der uitreiking zullen zijn 
verstreken. Voor zoover betreft de kantongerechten in gemeenten 
met 100 000 of meer inwoners, bedraagt die termijn drie dagen. 
De genoemde termijnen kunnen voor bepaalde zaken bij de 
voorschriften bedoeld in artikel 362, laatste lid, .worden ver-
kort of verlengd. 

De oproeping behelst eene korte aanduiding van het ontdekte 
feit, onder vermelding omstreeks welken tijd en waar ter 
plaatse het begaan zou zijn. 

Zij wordt door den opsporingsambtenaar gedagteekend en 
onderteekend. 

Bij diens proces-verbaal wordt een dubbel der oproeping 
overgelegd. 

Niet-nakoming van het eerste, tweede of derde lid van dit 
artikel heeft nietigheid der oproeping ten gevolge. 

Artikel 365. 
Indien het openbaar ministerie bij het kantongerecht aan-

vankelijk van meening is dat de zaak niet verder behoort te 
worden vervolgd, of oordeelt dat zij niet bij oproeping 
aanhangig dient te worden gemaakt, geeft het den verdachte 
zoo spoedig mogelijk, op de wijze door het openbaar ministerie 
te bepalen, kennis dat de oproeping wordt ingetrokken. 

Indien het openbaar ministerie oordeelt dat de zaak op eene 
latere terechtzitting moet worden aangebracht, doet het door 
een dienaar der openbare macht aan den persoon van den 
verdachte of te zijner woon- of verblijfplaats aan een zijner 
huisgenooten aanbieden eene schriftelijke mededeeling ver 
meldende die latere terechtzitting. 

Artikel 363, derde en vierde lid, zijn van overeenkomstige 
toepassing. 
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Artikel 366. 
Het formulier der oproepingen en de verdere voorschriften 

ter uitvoering van de artikelen 362, 363, 364 en 365, worden 
vastgesteld bij algemeenon maatregel van bestuur. 

Artikel 367. 
Ingeval de schriftelijke mededeeling bedoeld bij het tweede 

lid van artikel 365, of de oproeping niet of niet overeenkomstig 
eenig voorschrift der artikelen 363 en 365 is uitgereikt, aan-
geboden of toegezonden, is daarvan nietigheid der oproeping 
het gevolg. Het niet nakomen van het voorschrift der laatste 
zinsnede van het eerste lid van artikel 363 heeft geen 
nietigheid ten gevolge. 

Artikel 368. 
Indien de zaak aanhangig is gemaakt door oproeping, is 

artikel 270 betreffende het verstek van toepassing. 

Artikel 369. 
Op de terechtzitting zal het openbaar ministerie, vóór den 

aanvang van het onderzoek, ter zake van het feit in de 
oproeping aangeduid, overleggen eene schriftelijke telastlegging, ] 
ten aanzien waarvan artikel 262 van overeenkomstige toepassing ! 
is. Die telastlegging wordt door het openbaar ministerie voor-
gelezen en beantwoordt, behoudens verbetering of aanvulling, 
op straffe van nietigheid aan de korte aanduiding van het feit 
in de oproeping; zij geldt, wat betreft den grondslag voor de 
verdere vervolging, als dagvaarding. 

Aan den verdachte wordt door den griffier een door dezen 
gewaarmerkt afschrift der schriftelijke telastlegging op de 
terechtzitting zelve ter hand gesteld. 

Artikel 370. 
Indien de verdachte aannemelijk maakt dat hij, ten gevolge 

van de wijze der aanduiding van het feit in de oproeping, in 
het belang zijner verdediging uitstel behoeft, schorst de kanton-
rechter het onderzoek voor een bepnalden tijd. 

Artikel 371. 
De kantonrechter geeft onmiddellijk na de sluiting van het 

onderzoek op de terechtzitting mondeling vonnis. 
In geval van verstek kan de mondelinge uitspraak worden 

uitgesteld. 
Zoodra het proces-verbaal der terechtzitting, waarin het vonnis 

is opgenomen, is geteekend, kan de verdachte of zijn raads-
man daarvan kennis nemen. 

Artikel 372. 
De kantonrechter is bevoegd, hetzij ambtshalve, hetzij op 

de vordering van het openbaar ministerie of op het verzoek 
van den verdachte of diens raadsman, te bepalen dat schriftelijk 
vonnis zal worden gewezen; in dit geval is het voorgaande 
artikel niet van toepassing en kan de uitspraak worden uitgesteld. 

Artikel 373. 
In de gevallen waarin de uitspraak wordt uitgesteld, wordt 

zij in geen geval bepaald later dan op den zevenden dag na 
de sluiting van het onderzoek. 

Artikel 374. 
Op het rechtsgeding bij het kantongerecht zijn overigens de 

voorafgaande twee Titels van overeenkomstige toepassing, 
behoudens de navolgende uitzonderingen: 

1°. De termijn van dagvaarding is ten minste vijf dagen 
of, indien door den rechter-commissaris overeenkomstig den ; 
Zevenden Titel van het Vierde Boek bevelen tot handhaving 
der openbare orde zijn gegeven, ten minste twee dagen. 
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2°. De verdachte kan, tenzij hij vervolgd wordt ter zake 
van misdrijf of de kantonrechter beveelt dat hij in persoon zal 
verschijnen, zich op de terechtzitting doen vertegenwoordigen 
door een advocaat, indien deze aldaar verklaart daartoe bepaal-
delijk gevolmachtigd te zijn, of wel door een daartoe bij bij-
zondere volmacht schriftelijk gemachtigde. 

3°. De bepalingen betrekkelijk de beteekening en de voor-
lezing van de lijsten der wederzijdsche getuigen en deskundigen, 
het gerechtelijk vooronderzoek, de voordracht der zaak door het 
openbaar ministerie, de voorloopige hechtenis en het bezwaar-
schrift tegen de dagvaarding, zijn niet toepasselijk. 

5°. In geval van artikel 289 wordt geen gerechtelijk voor-
onderzoek gelast, doch worden de stukken toegezonden aan 
den officier van justitie bij de rechtbank, bevoegd tot kennis-
neming van het misdrijf. 

6°. Indien tegen den verdachte verstek is verleend, kan in 
de plaats der voorlezing van de telastlegging, verklaringen, 
processen-verbaal, verslagen van deskundigen of andere stukken, 
vermeld in artikel 293, treden eene op last van den kanton-
rechter gedane aanteekening in het proces-verbaal der terecht-
zitting van de overlegging dier stukken. 

7°. Indien mondeling vonnis wordt gewezen, blijven de 
artikelen 350 en 352, derde en vierde lid, buiten toepassing 
en wordt het vonnis in het proces-verbaal der terechtzitting 
opgenomen. 

8°. Indien de kantonrechter of de plaatsvervanger die over 
de zaak geoordeeld heeft, tot de uitspraak van het schriftelijk 
vonnis buiten staat is, geschiedt zij, in het eerste geval door 
een plaatsvervanger en, in het tweede geval, door den kanton-
rechter of een anderen plaatsvervanger. 

9°. In geval van veroordeeling wegens overtreding van 
artikel 439, 1°. van het Wetboek van Strafrecht beveelt de 
kantonrechter in het vonnis, dat de in dat artikel bedoelde 
goederen welke als stukken van overtuiging gediend hebben, 
voor zoover zij bij den veroordeelde werden inbeslaggenomen, 
aan het militair gezag zullen worden uitgeleverd. 

10°. In het exploot van dagvaarding zoomede in de oproeping 
bedoeld bij artikel 361, wordt de bevoegdheid vermeld, den ver-
dachte bij artikel 74 van het Wetboek van Strafrecht verleend. 

DERDE BOEK. 
Rechtsmiddelen. 

A. GEWONE RECHTSMIDDELEN. 
TITEL 1. 

Verzet tegen einduitspraken. 
Artikel 375. 

Tegen het bij verstek gewezen vonnis of arrest, als eind-
uitspraak gegeven, kan degene die daarbij niet van de geheele 
telastlegging is vrijgesproken, noch daaraan geheel of gedeel-
telijk heeft voldaan, verzet doen uiterlijk binnen den tijd van 
veertien dagen na dien waarop eene mededeeling, als bedoeld 
in artikel 359, aan hem in persoon is beteekend, doch in 
geen geval later dan uiterlijk binnen driemaal vier en twintig 
uren nadat hij ter uitvoering van het bij verstek gewezen 
vonnis of arrest is aangehouden. Is, voor zooveel betreft het 
rechtsgeding bij verstek, de dagvaarding om ter terechtzitting 
te verschijnen aan den persoon van den verdachte beteekend, 
dan kan dezo niet later verzet doen dan uiterlijk binnen 
veertien dagen na de uitspraak van het vonnis of arrest bij 
verstek gewezen. Het verzet geschiedt bij exploot beteekend aan 
het openbaar ministerie bij het gerecht dat de uitspraak deed. 

Indien het openbaar ministerie in beroep is gekomen, kan 
het verzet slechts worden gedaan binnen acht dagen nadat 
aan den verdachte aanzegging van het beroep is gedaan. 
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Artikel 376. 
Na de beteekening van eene mededeeling, als bedoeld in 

artikel 359, of, indien zoodanige mededeeling niet behoeft te 
geschieden, na de uitspraak kan het vonnis of arrest bij 
verstek gewezen, worden ten uitvoer gelegd. 

Door het verzet wordt de tenuitvoerlegging van het vonnis 
of arrest geschorst of opgeschort. Deze bepaling geldt niet ten 
aanzien van een verzet waarvan naar het oordeel van het 
openbaar ministerio vaststaat dat het na het verstrijken van 
den daarvoor gestelden termijn is gedaan, tenzij op verzoek 
van dengene die in verzet gekomen is, en na zijn verhoor, 
indien hu' dit bij dat verzoek heeft gevraagd, de voorzitter 
van het gerecht dat, of de kantonrechter die het vonnis of 
arrest heeft gewezen, anders bepaalt. 

Bevelen bij het vonnis of arrest verleend, welke dadelijk 
uitvoerbaar zijn, blijven dit echter niettegenstaande verzet. 

Artikel 377. 
Het verzet brengt van rechtswege dagvaarding mede tegen 

de eerste gewone terechtzitting welke gehouden wordt nadat 
sedert den dag van het verzet zeven dagen zullen zijn verstreken. 
Deze termijn is in zaken waarvan het kantongerecht kennis 
neemt, vijf dagen. 

Heeft de beleedigde partij zich in het geding gevoegd, dan 
doet het openbaar ministerie haar den dag der terechtzitting 
aanzeggen. 

Artikel 378. 
Indien degene die in verzet is gekomen, niet ten dienenden 

dage in rechten verschijnt, wordt het verzet vervallen verklaard 
en het bij verstek gewezen vonnis of arrest ten uitvoer gelegd 
of verder uitgevoerd, behoudens beroep tegen de einduitspraak 
waarbij het verzet is vervallen verklaard, of beroep van het 
openbaar ministerie tegen het bij verstek gewezen vonnis of 
arrest. 

De rechter kan echter, bij niet-verschijning van den ver-
dachte, met toepassing van artikel 275, eens of meermalen 
schorsing van het onderzoek bevelen ten einde dezen, indien 
hij verhinderd was het onderzoek bij te wonen, daartoe alsnog 
in de gelegenheid te stellen. Verschijnt de verdachte niet op 
de nadere terechtzitting, dan is het voorgaande lid van toepassing. 

Artikel 379. 
Indien degene die in verzet is gekomen, ten dienenden dage 

in rechten verschijnt, wordt de zaak behandeld, als ware het 
rechtsgeding bij verstek niet voorafgegaan, overeenkomstig den 
Zesden of Zevenden Titel van het Tweede Boek dan wel over-
eenkomstig den Tweeden Titel van het Derde Boek. Artikel 315, 
tweede lid, vindt, zoo ten aanzien van getuigen als van des-
kundigen, tijdens het rechtsgeding bij verstek gehoord, over-
eenkomstige toepassing. 

De rechter bekrachtigt de bij verstek gewezen uitspraak of 
doet met geheele of gedeeltelijke vernietiging van die uitspraak 
opnieuw recht. 

TITEL II. 
Hooger beroep Tan uitspraken. 

EERSTE AFDEELING. 
HOOGER BEROEP BIJ HET OERECHTSH0F. 

Artikel 380. 
In de gevallen aangewezen bij de wet op de rechterlijke 

organisatie, kan tegen de vonnissen door de rechtbank als 
einduitspraak of in den loop van het onderzoek op de terecht-
zitting gegeven, hooger beroep worden ingesteld door den 
officier van justitie en door den verdachte die niet van de 
geheele telastlegging is vrijgesproken. Zijn in eersten aanleg 
strafbare feiten gevoegd aan het oordeel van de rechtbank 
onderworpen, dan kan de verdachte alleen hooger beroep in-
stellen ten aanzien van die gevoegde zaken waarin hij niet 
van de geheele telastlegging is vrijgesproken. 

Van vonnissen bh' verstek kan alleen de officier van justitie 
in hooger beroep komen. Dit beroep vervalt van rechtswege, 
indien binnen acht dagen na de aanzegging bedoeld bij 
artikel 375, de verdachte verzet doet. Indien, in dat geval, het 
verzet vervallen wordt verklaard, kan de officier van justitie op-
nieuw van het bij verstek gewezen vonnis in hooger beroep komen. 

Artikel 881. 
Indien tegen hetzelfde vonnis door den officier van justitie 

en door den verdachte verschillend beroep is ingesteld, wordt 
aan het hooger beroep geen gevolg gegeven, zoolang geene 
uitspraak is gegeven op het beroep in cassatie. In dat geval 
vervalt het hooger beroep van rechtswege, indien de voorziening 
in cassatie door den Hoogen Raad ontvankelijk wordt geoordeeld. 

Artikel 882. 
Tegen vonnissen die geene einduitspraken zijn, is het hooger 

beroep slechts gelijktijdig met dat tegen de einduitspraak toe-
gelaten. 

Artikel 383. 
Het hooger beroep kan slechts tegen het vonnis in ztjn 

geheel worden ingesteld. 
Zijn echter in eersten aanleg strafbare feiten gevoegd aan 

het oordeel van de rechtbank onderworpen, dan kan het hooger 
beroep tot het vonnis voor zoover dit eene of meer der ge-
voegde zaken betreft, worden beperkt. 

Artikel 384. 
Het hooger beroep moet worden ingesteld door het open-

baar ministerie binnen een termijn van tien dagen na de 
einduitspraak of, in het geval van den laatsten zin van 
het tweede lid van artikel 380, binnen een termijn van tien 
dagen na den dag waarop de uitspraak der vervallenverklaring 
van het verzet in kracht van gewijsde is gegaan. 

De termijn om in hooger beroep te komen, is voor den 
verdachte veertien dagen na de einduitspraak of, indien het 
vonnis hem overeenkomstig het tweede lid van artikel 356 is 
voorgelezen, veertien dagen na de voorlezing. 

Nadat het hooger beroep is ingesteld, zendt de griffier van 
de rechtbank de stukken van het geding zoo spoedig mogelijk 
aan den griffier van het gerechtshof. 

Artikel 385. 
Binnen veertien dagen na de instelling van het hooger 

beroep kan de partij die in beroep is gekomen, aan het ge-
rechtshof eene schriftuur indienen, houdende de middelen en 
gronden, waarop zij haar beroep steunt. Deze schriftuur wordt 
bij de processtukken gevoegd. 

Artikel 386. 
Indien het hooger beroep is ingesteld door den officier van 

justitie, wordt daarvan aan den verdachte binnen drie dagen 
aanzegging gedaan. 

Bij gebreke hiervan wordt, wanneer de verdachte onmid-
dellijk na de ondervraging bedoeld bij artikel 276, het verzoek 
daartoe doet, hot onderzoek voor een bepaalden tijd geschorst. 

Artikel 387. 
De verdachte die buiten de plaats waar het gerechtshof 

gevestigd is, zich ter zake van het feit in voorloopige hechtenis 
bevindt, wordt, nadat hij zijne verklaring heeft afgelegd, of 
nadat de officier van justitie hooger beroep heeft ingesteld ' 
en de termijn voor liet instellen van hooger beroep voor hem 
is verstreken, ten spoedigste overgebracht naar de plaats waar 
het gerechtshof is gevestigd. 

Artikel 388. 
Binnen acht dagen nadat de stukken op de griffie zijn over-

gebracht, bepaalt de voorzitter, na den procureur-generaal te 
hebben gehoord, den dag der terechtzitting. 
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De zaak wordt in hooger beroep ter terechtzitting aanhangig 
gemaakt door eene dagvaarding vanwege den procureur-generaal 
aan den verdachte beteekend, ten einde terecht te staan ter zake 
van een of meer der feiten hem in eersten aanleg telastegelegd. 

Ten aanzien van die dagvaarding is artikel 261 van toe-
passing, behoudens dat daarbij de verdachte, in plaats van op 
de voorschriften van artikel 263, op die van artikel 390 wordt 
opmerkzaam gemaakt. 

Op de gronden in artikel 260 vermeld, kunnen verschillende 
zaken gevoegd aanhangig worden gemaakt. 

Artikel 389. 
Op straffe van nietigheid moet tusschen den dag waarop 

de dagvaarding aan den verdachte is beteekend, en dien der 
terechtzitting een termijn van ten minste tien dagen verloopen. 
Artikel 266, tweede, derde en vierde lid, is van toepassing. 

Heeft de beleedigde partij zich in het geding gevoegd, dan 
doet de procureur-generaal haar den dag aanzeggen waarop 
de zaak op de terechtzitting zal worden behandeld. 

Artikel 390. 
De procureur-generaal en de verdachte kunnen zoowel ter 

terechtzitting in eersten aanleg gehoorde als nieuwe getuigen 
en deskundigen doen dagvaarden. Zij kunnen ook nieuwe 
bescheiden of stukken van overtuiging overleggen. 

De artikelen 264, tweede lid, en 265 zijn van overeen-
komstige toepassing. 

Artikel 391. 
Behoudens de bepalingen in de volgende artikelen van dezen 

Titel vervat, zijn de artikelen 269—305 en 308—359 op het 
rechtsgeding bij het gerechtshof van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 392. 
De verdachte die hooger beroep heeft ingesteld, kan onmid-

dellijk na de voordracht der zaak door den procureur-generaal 
mondeling zijne bezwaren tegen het vonnis opgeven. 

Artikel 393. 
Processen-verbaal, verslagen van deskundigen of andere 

stukken, welke in eersten aanleg zijn voorgelezen, mogen ook 
voor de behandeling in hooger beroep als voorgelezen worden 
aangemerkt. 

Indien de verdachte verzoekt dat bepaalde stukken opnieuw 
zullen worden voorgelezen, wordt aan dat verzoek gevolg 
gegeven, voor zoover het gerechtshof oordeelt dat daardoor 
redelijke grenzen niet worden overschreden. 

Artikel 394. 
Ten aanzien van getuigen en deskundigen, tijdens het rechts-

geding in eersten aanleg gehoord, vindt artikel 315, tweede 
lid, overeenkomstige toepassing. 

Artikel 395. 
In geval van artikel 289 wordt het proces-verbaal met de 

andere processtukken door den procureur-generaal toegezonden 
aan den officier van justitie bij de rechtbank die in eersten 
aanleg heeft gevonnist, en is alleen die rechtbank bevoegd 
van het misdrijf kennis te nemen. 

Artikel 396. 
In de gevallen van de artikelen 289, 309 of 340 wordt 

het gerechtelijk vooronderzoek gevoerd door den rechter-
commissaris bij de rechtbank die in eersten aanleg heeft 
gevonnist. Na afloop van het bevolen onderzoek deelt de rechter-
commissaris, in de gevallen van de artikelen 309 of 340, de 
stukken mede aan den procureur-generaal. 

Artikel 397. 
De beleedigde partij die zich niet overeenkomstig artikel 

325 in het geding in eersten aanleg heeft gevoegd, is daartoe 
onbevoegd in het geding in hooger beroep. 

Heeft de voeging in eersten aanleg plaats gehad, dan duurt 
zij, indien en voor zoover de vordering is toegewezen, van 
rechtswege voort in hooger beroep, ook al is de beleedigde 
partij daarin niet verschenen. 

Is de vordering niet toegewezen, dan kan de beleedigde 
partij zich binnen de grenzen harer eerste vordering in het 
geding in hooger beroep voegen. 

Artikel 398. 
De beraadslaging bedoeld in du artikelen 341 en 343, 

geschiedt zoowel naar aanleiding van het onderzoek op de terecht-
zitting in hooger beroep als van het onderzoek op de 
terechtzitting in eersten aanleg, zooals dit volgens het proces-
verbaal dier terechtzitting heeft plaats gehad, behalve voor 
zoover betreft aldaar afgelegde verklaringen van getuigen en 
deskundigen. 

Echter mag voor het bewijs van hetgeen uit den inhoud van 
het proces-verbaal der terechtzitting in eersten aanleg blijkt 
aldaar niet te zijn betwist, gebruik worden gemaakt van 
de verklaringen van getuigen en deskundigen, zooals zn' volgens 
dat proces-verbaal zijn afgelegd. 

Geschiedt de behandeling in hooger beroep bij verstek, dan 
mag van die verklaringen ondanks zoodanige betwisting gebruik 
worden gemaakt. 

Artikel 399. 
Het gerechtshof bevestigt het vonnis, hetzij met geheele 

of gedeeltelijke overneming, hetzij met verbetering van de 
gronden, of doet, met geheele of gedeeltelijke vernietiging van 
het vonnis, wat de rechtbank had behooren te doen. 

Indien echter de hoofdzaak niet door de rechtbank is beslist 
en het onderzoek daarvan gevolg moet zijn van de vernietiging 
van het vonnis, verwijst het gerechtshof daartoe de zaak naar 
dezelfde rechtbank, tenzij door den procureur-generaal en den 
verdachte de beslissing der hoofdzaak door het gerechtshof is 
verlangd. In geval van verwijzing doet de rechtbank recht 
met inachtneming van 's hofs arrest. 

In geval van vernietiging van het vonnis is het gerechtshof 
niettemin bevoegd bepaalde gedeelten daarvan in zijn arrest 
over te nemen, voor zoover deze niet aan nietigheid lijden. 

Indien bij samenloop van meerdere feiten ééne hoofdstraf is 
uitgesproken en het hooger beroep slechts ingesteld is ten 
aanzien van een of meer dier feiten, wordt, in geval van ver-
nietiging ten aanzien van de straf, bij het arrest de straf vo»r 
het andere feit of de andere feiten bepaald. 

Artikel 400. 
Slechts met eenparigheid van stemmen kan worden 

bewezen verklaard datgene waarvan de verdachte in eersten 
aanleg is vrijgesproken. 

Indien alleen de verdachte in hooger beroep is gekomen, 
kan hu' ter zake van hetgeen in eersten aanleg te zijnen laste 
bewezen is verklaard, niet tot eene zwaardere straf worden 
veroordeeld, dan hem bij het vonnis is opgelegd. 

TWEEDE AFDEELING. 
HOOGEH BEROEP BIJ DE ARRONDISSEMEN'TS-RECHTBANK. 

Artikel 401. 
Het hooger beroep bij de rechtbank van de daarvoor ingevolge 

de wet op de rechterlijke organisatie vatbare vonnissen door 
den kantonrechter als einduitspraak of in den loop van het 
onderzoek op de terechtzitting gewezen, wordt met overeen-
komstige toepassing van de bepalingen van dezen Titel 
ingesteld, vervolgd en berecht, met dien verstande: 

1°. dat mede van overeenkomstige toepassing zijn de be-
palingen van artikel 374, n°. 2, n°. 5 en n°. 9; 

2°. dat niet van toepassing zijn de bepalingen betreffende 
het gerechtelijk vooronderzoek. 
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TITEL III. 
Beroep in cassatie van uitspraken. 

Artikel 402. 
Zoowel het openbaar ministerie bij het gerecht dat het 

vonnis of arrest heeft gewezen, als de verdachte kunnen over-
eenkomstig de wet op de rechterlijke organisatie tegen de von-
nissen of arresten als uitspraak gegeven, beroep in cassatie 
instellen. 

Hot beroep in cassatie door het openbaar ministerie ingesteld 
tegen een vonnis of arrest bij verstek, vervalt van rechtswege, 
indien binnen acht dagen na de aanzegging bedoeld bij artikel 
409, de verdachte verzet doet. Indien het verzet vervallen 
wordt verklaard, kan het openbaar ministerie opnieuw tegen 
het bij verstek gewezen vonnis of arrest beroep in cassatie 
instellen. 

Artikel 403. 
Tegen vonnissen of arresten die geene einduitspraken zijn, 

is het beroep in cassatie slechts gelijktijdig met dat tegen de 
einduitspraak toegelaten. 

Artikel 404. 
Het beroep in cassatie kan ook tegen een gedeelte van het 

vonnis of arrest worden ingesteld. 

Artikel 405. 
Tegen eene vrijspraak van den verdachte is geen beroep 

in cassatie toegelaten. 
Deze bepaling is niet van toepassing op de voorziening in 

cassatie in het belang der wet. 

Artikel 406. 
Verzuim van vormen op straffe van nietigheid voorgeschreven, 

geeft grond tot vernietiging, zoowel wanneer dat verzuim heeft 
plaats gehad in het vonnis of arrest zelf, als wanneer het heeft 
plaats gehad in den loop van het rechtsgeding. 

Artikel 407. 
Het beroep in cassatie moet worden ingesteld binnen een 

termijn van acht dagen na de einduitspraak of, in het geval 
van den laatsten zin van het tweede lid van artikel 402, 
binnen een termijn van acht dagen na den dag waarop de 
uitspraak der vervallenverklaring van het verzet in kracht 
van gewijsdo is gegaan. 

Is het vonnis of arrest den verdachte overeenkomstig het 
tweede lid van artikel 356 voorgelezen, dan loopt voor hem 
de termijn voor het beroep nog acht dagen na de voorlezing. 

Artikel 408. 
Het openbaar ministerie is, op straffe van niet-ontvankelijkheid, 

verplicht, tegelijk met zijne verklaring of binnen de tien volgende 
dagen, op de griffie van zijn gerecht eene schriftuur in te dienen, 
houdende zijne middelen van cassatie. 

De verdachte door of namens wien beroep in cassatie is 
ingesteld, is bevoegd zoodanige schriftuur bij den Hoogen Raad 
in te dienen tot uiterlijk den dag der terechtzitting. 

Nadat de termijn voor het indienen der schriftuur door het 
openbaar ministerie is verstreken of dit eerder eene schriftuur 
heeft ingediend, zendt de griffier bij het gerecht dat het vonnis 
of arrest heeft gewezen, de stukken van het geding zoo spoedig 
mogelijk aan den griffier van den Hoogen Raad. 

Artikel 409. 
Indien het beroep in cassatie is ingesteld door het openbaai 

ministerie, wordt daarvan aan den verdachte binnen drie dagen 
aanzegging gedaan. 

Bij gebreke van aanzegging binnen den daarvoor gestelden 
termijn wordt, wanneer de raadsman van den verdachte op 
de terechtzitting dit verzoekt, voor een bepaalden tijd uitstel 
verleend. 

De verdachte kan in het geval van het eerste of van het 
tweede lid ook zijnerzijds alsnog beroep in cassatie instellen, 
mits binnen de acht volgende dagen na de dagteekening van 
het exploot of na den dag waarop uitstel is verleend. Hij kan 
dit in dat geval eveneens doen door middel eener verklaring 
bij de behandeling der zaak op de terechtzitting van den Hoogen 
Raad door zijn raadsman af te leggen, en is bevoegd bij het 
instellen van het beroep eene schriftuur houdende zijne rnid-
delen van cassatie bij den Hoogen Raad in te dienen. 

Artikel 410. 
Indien de beleedigde partij zich in het geding gevoegd heeft, 

wordt haar van elk op de griffie ingesteld beroep in cassatie, 
binnen drie dagen na de aanteekening, vanwege het openbaar 
ministerie bij het gerecht dat het vonnis of arrest heeft gewezen, 
kennis gegeven. 

Zij is bevoegd, binnen tien dagen na de kennisgeving harer-
zijds eene schriftuur houdende hare middelen over een rechts-
punt hetwelk uitsluitend hare vordering betreft, op de griffie van 
den Hoogen Raad in te dienen. Gedurende dien tijd is zij 
bevoegd tot kennisneming van de processtukken. 

Artikel 411. 
Nadat de stukken gedurende den tijd van acht dagen op de 

griffie hebben berust, neemt de procureur-generaal deze tegen 
een ontvangbewijs over en levert hij ze met zijn voorstel tot 
het bepalen van een rechtsdag, aan den Hoogen Raad in. 

De voorzitter bepaalt den rechtsdag en benoemt een rappor-
teur ten einde op dien dag het verslag op de terechtzitting uit 
te brengen. 

Artikel 412. 
De procureur-generaal doet den dag voor de behandeling der 

zaak bepaald, ten minste acht dagen vóór den dag der terecht-
zitting aan den verdachte aanzeggen. Deze termijn kan, met 
toestemming van den beklaagde, worden verkort, mits van 
die toestemming blijkt op de wijze bepaald in artikel 266, 
tweede lid. 

Bij gebreke van het een of ander wordt door den Hoogen 
Raad de aanzegging van een nieuwen rechtsdag bevolen, tenzij 
een raadsman voor den verdachte is verschenen. In dit laatste 
geval kan echter op diens verzoek uitstel worden verleend. 

In de gevallen waarin op de terechtzitting de zaak voor 
een bepaalden tijd wordt uitgesteld of geschorst, heeft geene 
nieuwe aanzegging plaats. 

Artikel 413. 
Op den bepaalden rechtsdag doet de rapporteur zijn verslag 

hetwelk moet behelzen een overzicht der feiten en de aan-
duiding van de voorgedragen middelen van cassatie. 

Artikel 414. 
Na de voordracht van het verslag wordt den raadsman 

van den verdachte de gelegenheid gegeven om het woord 
te voeren. Hij kan mede middelen van cassatie voordragen, 
die niet bij de schriftuur zijn opgegeven en doet in dat geval 
daarvan vóór de sluiting der terechtzitting schriftelijk opgave 
aan den Hoogen Raad. 

Artikel 415. 
Nadat de raadsman het woord heeft gevoerd en hem in 

ieder geval daartoe de gelegenheid is gegeven, of in het 
geval dat geen raadsman voor den verdachte is verschenen, 
neemt de procureur-generaal dadelijk of op eene nadere terecht-
zitting zijne conclusie die hij aan den Hoogen Raad overleg' 

De president maakt daarop mondeling kenbaar den dag doo 
den Hoogen Raad voor de uitspraak bepaald. 
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Artikel 416. 
De Hooge Raad verwerpt het beroep of vernietigt het vonnis 

of arrest geheel of gedeeltelijk, hetzij op de aangevoerde, hetzij op 
andere gronden. 

Bij vernietiging handelt de Hooge Raad overeenkomstig de 
voorschriften en onderscheidingen, voorkomende in de artikelen 
105 en 106 van de wet op de rechterlijke organisatie. 

Ingeval van verwijzing vindt in het nieuwe rechtsgeding 
artikel 315, tweede lid, zoo ten aanzien van getuigen als van 
deskundigen, tijdens een vorig rechtsgeding in dezelfde zaak 
gehoord, overeenkomstige toepassing. 

Artikel 417. 
Zoo de artikelen der wet waarop de oplegging van straf of 

maatregel berust, niet in het vonnis of arrest zijn vermeld, kan 
de Hooge Raad er mede volstaan, dit alleen te dien aanzien te 
vernietigen en te doen wat de rechter had behooren te doen. 

Artikel 418. 
Het arrest wordt door den voorzitter of door een der raads-

heeren, die over het beroep heeft geoordeeld, uitgesproken in 
eene openbare zitting van den Hoogen Raad, samengesteld uit : 

vijf leden, den griffier en den procureur-generaal. 

Artikel 419. 
Een door den griffier onderteekend en door den voorzitter 

gewaarmerkt uittreksel van het arrest van den Hoogen Raad, 
bevattende de beslissing en de gronden waarop deze berust, 
wordt zoo spoedig mogelijk door den procureur-generaal ge-
zonden aan het openbaar ministerie bij het gerecht dat de 
uitspraak heeft gedaan. 

De procureur-generaal geeft tevens van de beslissing kennis 
aan den verdachte. 

T I T E L IV. 

Hooger beroep en beroep in cassatie van beschikkingen. 
Bezwaarschriften. 

Artikel 420. 
Tegen beschikkingen staat hooger beroep of beroep in cassatie 

niet open en is een bezwaarschrift niet toegelaten, dan in de 
gevallen bij dit wetboek bepaald. 

Artikel 421. 
Voor zoover niet bijzondere bepalingen het recht van beroep 

van het openbaar ministerie regelen, kan dit van alle be-
schikkingen van de rechtbank, den rechter-commissaris of den 
kantonrechter, waarbij eene krachtens dit wetboek genomen 
vordering niet is toegewezen, onderscheidenlijk bij het gerechts-
hol' of de rechtbank binnen drie dagen in hooger beroep komen. 
Is echter de hoofdzaak niet voor hooger beroep vatbaar dan 
is binnen gelijken termijn alleen beroep in cassatie toegelaten. 

Tegen alle zoodanige beschikkingen in hoogsten aanleg 
staat het openbaar ministerie binnen drie dagen daarna beroep 
in cassatie open. 

De Hooge Raad, het gerechtshof of de rechtbank beslissen 
zoo spoedig mogelijk. 

Artikel 422. 
Het openbaar ministerie voegt, op straffe van niet-ontvanke-

lijkheid, bij de processtukken eene schriftuur houdende zijne 
grieven dan wel zijne middelen van cassatie. 

De verdachte door wien beroep is ingesteld, is bevoegd zoo-
danige schriftuur bij den rechter die over het beroep moet 
beslissen, in te dienen, zoolang door dezen eene beslissing nog 
niet is genomen. 

Artikel 423. 
De rechtbank, het gerechtshof of de Hooge Raad zullen het 

beroep of het bezwaarschrift afwijzen, of bevelen hetgeen 

overeenkomstig de bepalingen der wet behoort of had behooren 
te geschieden. 

Indien het hooger beroep van of het bezwaarschrift tegen 
eene handeling of beschikking van den rechter-commissaris 
gegrond wordt geoordeeld, kan by de rechterlijke beslissing 
voor het instellen of voortzetten van dat onderzoek een andere 
rechtercommissaris worden aangewezen. 

T I T E L V. 

Bepalingen aan de voorgaande drie Titels gemeen. 

Artikel 424. 
Het hooger beroep of het beroep in cassatie wordt ingesteld 

door eene verklaring, af te leggen door dengene die van het 
middel gebruik maakt, op de griffie van het gerecht door of by 
hetwelk de beslissing is gegeven. 

Het bezwaarschrift wordt ingediend op de griffie van het 
gerecht door of bij hetwelk de beslissing is gegeven of de 
handeling is verricht. 

Artikel 425. 
De verklaring van den verdachte of de inlevering van het 

bezwaarschrift zoomede de indiening van schrifturen kunnen ook 
geschieden door zijn raadsman, indien deze daarbij verklaart 
bepaaldelijk daartoe te zijn gevolmachtigd, of wel door een 
daartoe bij bijzondere volmacht schriftelijk gemachtigde. 

Verlangt de verdachte die ter zake van het feit zich in 
voorloopige hechtenis bevindt, de verklaring zelf af te leggen 
of het bezwaarschrift zelf in te leveren, dan begeeft de griffier 
zich tot hem. 

Artikel 426. 
Van de verklaring of inlevering, in het voorgaande artikel 

vermeld, wordt door den griffier eene akte opgemaakt, die 
door hem met dengene die de verklaring aflegt of het bezwaar-
schrift inlevert, wordt onderteekend. Indien deze niet kan 
teekenen, wordt de oorzaak van het beletsel in de akte vermeld. 

De schriftelijke volmacht in het eerste lid van het voor-
gaand artikel bedoeld, of, zoo zij voor een notaris in minuut 
is verleden, een authentiek afschrift daarvan, wordt aan de 
akte gehecht. 

De akte wordt bij de processtukken gevoegd. 

Artikel 427. 
Van het ingestelde beroep of van de inlevering van het 

bezwaarschrift wordt dadelijk aanteekening gedaan in een 
daartoe bestemd, op de griffie berustend register hetwelk door de 
belanghebbenden kan worden ingezien. 

T I T E L VI. 
Intrekking en afstand van gewone rechtsmiddelen. 

Artikel 428. 
Uiterlijk tot den aanvang der behandeling van het verzet, beroep 

of bezwaarschrift kan degene door wien het rechtsmiddel is 
aangewend, dat intrekken. Deze intrekking brengt mede afstand 
van de bevoegdheid om het rechtsmiddel opnieuw aan te wenden. 

Eveneens kan afstand worden gedaan van de bevoegdheid 
om tegen eene bepaalde beslissing of handeling zeker rechts-
middel aan te' wenden. 

Artikel 429.' 
Intrekking en afstand geschieden door eene verklaring, af 

te leggen op de griffie van het gerecht door of bij hetwelk' 
de beslissing is gegeven of de handeling is verricht. 

De artikelen 425, 426 en 427 zijn van overeenkomstige 
toepassing. 

Artikel 430. 
Van de intrekking door het openbaar ministerie gedaan, 

geschiedt onverwijld aanzegging aan den verdachte. 
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Indien aan de beleedigde party overeenkomstig de artikelen 
877, 389 of 410 aanzegging of kennisgeving is gedaan, wordt 
haar van elke intrekking van het verzet of beroep kennis 
gegeven vanwege het openbaar ministerie btj het gerecht 
hetwelk het vonnis of arrest heeft gewezen. 

B. BUITENGEWONE RECHTSMIDDELEN. 

T I T E L VII. 
Cassatie „In het belang der wet". 

Artikel 431. 
Indien de procureur-generaal bij den Hoogen Raad beroep 

in cassatie „in het belang der wet" noodig oordeelt van eenige 
rechterlijke beslissing of handeling, waartegen eenig gewoon 
rechtsmiddel niet meer openstaat, doet hij zich de stukken 
van het geding opzenden door tusschenkomst van het openbaar 
ministerie en wordt hij, ten dage voor de behandeling der 
zaak op zijn verzoek door den voorzitter bepaald, op de terecht-
zitting in zijne voordracht en vordering gehoord; hij legt 
daarbij zijne vordering over. 

De bepalingen omtrent het verslag alsmede artikel 418 zijn 
ten deze van toepassing. 

De Hooge Raad verwerpt het beroep of beslist met ver-
nietiging van de uitspraak, in het belang der wet, het rechts-
punt, zooals de rechter had behooren te doen. 

Ingeval van vernietiging wordt een uittreksel als bedoeld 
bij artikel 419, door den procureur-generaal gezonden aan het 
openbaar ministerie bij het gerecht welks uitspraak is vernietigd. 

TITEL VIII. 
Herziening van arresten en vonnissen. 

Artikel 432. 
Herziening van eene in kracht van gewijsde gegane eind-

uitspraak houdende veroordeeling, kan worden aangevraagd: 
1°. op grond van de omstandigheid dat bij onderscheidene 

arresten of vonnissen, in kracht van gewijsde gegaan of bij 
verstek gewezen, bewezenverklaringen zijn uitgesproken, welke 
niet zijn overeen te brengen; 

2°. op grond van eenige omstandigheid die bij het onderzoek 
op de terechtzitting den rechter niet was gebleken en die op 
zich zelve of in verband met de vroeger geleverde bewijzen 
met de uitspraak niet bestaanbaar schijnt in dier voege dat 
ernstig vermoeden ontstaat dat ware zij bekend geweest, het 
onderzoek der zaak zou hebben geleid, hetzij tot vrijspraak van 
den veroordeelde, hetzij tot ontslag van rechtsvervolging op 
grond dat deze niet strafbaar was, hetzij tot niet ontvankelijk-
verklaring van het openbaar ministerie, hetzij tot toepasseln'k-
verklaring van eene minder zware strafbepaling. 

Op gelijke gronden kan herziening worden aangevraagd, 
indien bij het gewijsde een telastegelegd feit als bewezen is 
aangenomen, zonder dat ter zake eene veroordeeling is gevolgd. 
Onder „veroordeelde" wordt in dezen Titel begrepen hij tegen 
wien zoodanig gewijsde is gegeven; de bepalingen daarvan 
werden te zijnen aanzien overeenkomstig toegepast, met dien 
verstande dat het eerste lid van artikel 456 geene toepassing vindt. 

Artikel 433. 
De aanvrage tot herziening wordt bij den Hoogen Raad 

aangebracht door het indienen van eene vordering door den 
procureur-generaal of door het indienen van een verzoekschrift 
door een veroordeelde te wiens aanzien het arrest of vonnis in 
kracht van gewijsde is gegaan of door zijn raadsman. Door den 
raad van rechtsbijstand kan hem op den voet van den Derden 
Titel van het Eerste Boek een raadsman worden toegevoegd. 

Artikel 434. 
De aanvrage vermeldt de omstandigheid waarop zij steunt 

met opgave van de bewijsmiddelen waaruit van die omstandig-
heid kan blijken. 

Artikel 435. 
Indien de aanvrage niet voldoet aan de vereischten brj het 

voorgaande artikel gesteld, verklaart de Hooge Raad btj met 
redenen omkleede beschikking haar niet-ontvankelijk. In het 
andere geval zijn de navolgende bepalingen van toepassing. 

Artikel 436. 
Indien de aanvrage betreft het geval vermeld in artikel 432, 

eerste lid, n°. 1, vernietigt de Hooge Raad, de aanvrago gegrond 
achtende, bij met redenen omkleede beschikking de arresten 
of vonnissen, met verwijzing der zaken naar een gerechtshof 
dat nog van geene daarvan kennis genomen heeft, ten einde 
die gelijktijdig opnieuw te onderzoeken en daarin btj eene 
en dezelfde uitspraak recht te doen, zonder dat echter de 
straf de bij de vernietigde arresten of vonnissen opgelegde mag 
te boven gaan, of straf of maatregel mag worden opgelegd, 
zoo die in die arresten of vonnissen niet was uitgesproken. 
Hebben reeds alle gerechtshoven van de zaak kennis ge-
nomen, dan wordt niettemin een daarvan aangewezen. Is 
een der gewijsden door den Hoogen Raad in eersten aanleg 
gewezen, dan wordt de zaak verwezen naar de terechtzitting 
van den Hoogen Raad samengesteld als in artikel 447 vermeld. 

De veroordeelde die krachtens de vernietigde uitspraak vrij heids-
straf ondergaat, is van rechtswege vrij en wordt onverwijld in 
vrijheid gesteld, behoudens het bepaalde bij artikel 445. 

Indien de Hooge Raad de aanvrage niet gegrond acht, w\jst 
hij die bij met redenen omkleede beschikking af. 

Artikel 437. 
Indien de aanvrage betreft het geval vermeld in artikel 432, 

eerste lid, n°. 2, beveelt de Hooge Raad, na zich, zoo noodig, door 
tusschenkomst van den procureur-generaal nadere berichten te 
hebben doen overleggen, de verdere behandeling op de openbare 
terechtzitting op een daartoe door den voorzitter te bepalen dag. 

Artikel 438. 
Zoodra de.behandeling op de openbare terechtzitting is bevolen, 

benoemt de voorzitter een rapporteur. 
Do procureur-generaal doet ten minste tien dagen voor den 

dag der terechtzitting aan den veroordeelde aanzegging van 
dien dag. 

Artikel 439. 
De rapporteur brengt op de terechtzitting zijn verslag uit, be-

helzende een overzicht van de feiten die uit het geding en 
naar aanleiding van de aanvrage tot herziening zijn bekend 
geworden. Daarna wordt het woord gevoerd door den procureur-
generaal en den raadsman van den veroordeelde. 

De Hooge Raad zal hierop den dag der uitspraak bopalen. 
Het arrest wordt op de openbare terechtzitting uitgesproken. 

Artikel 440. 
Acht de Hooge Raad de aanvrage niet gegrond, dan wijst 

hij die bij met redenen omkleede uitspraak af. 
Acht de Hooge Raad de aanvrage gegrond, dan beveelt hvj 

de opschorting of schorsing van de tenuitvoerlegging van het 
gewijsde en verwijst hij de zaak op den voet van het bepaalde 
bij artikel 436, ten einde hetzij het gewijsde te handhaven, 
hetzij met vernietiging daarvan den verdachte vrij te spreken 
of als niet-strafbaar te ontslaan van alle rechtsvervolging, 
het openbaar ministerie niet-ontvankelijk te verklaren of den 
verdachte opnieuw te veroordeelen met toepassing van de 
minder zware strafbepaling. 

Ten aanzien van den veroordeelde die krachtens het gewijsde 
vrijheidsstraf ondergaat, is het tweede lid van artikel 436 toe-
passelijk. 

Artikel 441. 
Acht de Hooge Raad alvorens eene beslissing te nemen een 

onderzoek noodig, dan beveelt hij dit en draagt dat onderzoek 
op aan een daartoe uit zijn midden te benoemen raadsheer-
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commissaris, doch kan dit ook, indien de herziening niet 
betreft een door den Hoogen Raad in eersten aanleg gewezen 
arrest, opdragen aan een door hem m^;t name aan te wijzen 
lid eener rechtbank welke van de zaak nog geen kennis heeft 
genomen. 

Artikel 442. 
Het onderzoek bedoeld in het voorgaand artikel, geldt als 

een gerechtelijk vooronderzoek en wordt overeenkomstig de 
tweede tot en met de vijfde afdeeling van den Derden Titel 
van het Tweede Boek gevoerd. De getuigen worden beëedigd 
of wel overeenkomstig artikel 219, tweede lid, aangemaand. 
Indien het onderzoek geschiedt door een raadsheer-commissaris, 
geldt al hetgeen bepaald is omtrent de rechtbank, den rechter-
commissaris, den officier van justitie en den griffier, ten 
aanzien van den Hoogen Raad, den raadsheer-commissaris, 
den procureur-generaal en den griffier bij den Hoogen Raad, 
behoudens dat de raadsheer-commissaris en de procureur-
generaal zich bij huiszoeking en schouw kunnen doen ver-
vangen door den rechter-commissaris en den officier van justitie 
bij de rechtbank binnen welker rechtsgebied die moet plaats 
hebben. 

Artikel 443. 
Na afloop van het onderzoek doet de raadsheer- of rechter-

commissaris de stukken toekomen aan den Hoogen Raad. 
De voorzitter bepaalt een dag tot voortzetting der openbare 

behandeling. 
De procureur-generaal doet aan den veroordeelde tijdig mede-

deeling van den dag der behandeling. 

Artikel 444. 
Acht de Hooge Raad de zaak nog niet voldoende onderzocht, 

dan beveelt hij een nader onderzoek, zoo noodig met aanwijzing 
van een anderen raadsheer- of rechter-commissaris, met inacht-
neming van artikel 441 te benoemen. • 

De artikelen 442 en 443 zijn van toepassing. 
Artikel 445. 

Bij de verwijzing kan de Hooge Raad een bevel tot gevangen-
houding tegen den veroordeelde uitvaardigen. Dit bevel is geldig 
voor onbepaalden termijn, doch kan door het gerechtshof worden 
opgeheven. De tweede afdeeling van den Vierden Titel van het 
Eerste Boek is van toepassing. In geen geval zal de veroordeelde 
langer in voorloopige hechtenis mogen blijven dan den nog 
niet volbrachten straftijd hem bij het gewijsde opgelegd. 

De veroordeelde wordt gebracht in de gevangenis bestemd 
tot bewaring van verdachten ter plaatse waar het college is 
gevestigd, waarnaar de zaak is verwezen; ten aanzien van 
jeugdige verdachten is artikel 463 van toepassing. 

Artikel 446. 
De beslissingen van den Hoogen Raad genoemd in de artikelen 

435, 436, 440 en 445, worden zoodra mogelijk van wege 
den procureur-generaal aan den belanghebbende beteekend en 
in afschrift toegezonden aan den ambtenaar belast met de 
tenuitvoerlegging van het gewijsde waarvan de herziening is 
gevraagd, of van het vernietigde arrest of vonnis. 

Artikel 447. 
De Hooge Raad ingevolge verwijziging op grond van artikel 

436, eerste lid, of van artikel 440, tweede lid, zelf rechtdoende, 
is, op straffe van nietigheid, samengesteld uit alle leden, de 
voorzitter en onder-voorzitter daaronder begrepen, voor zoover zij 
niet verhinderd zijn zitting te nemen, in welk geval daarvan 
met opgave van redenen in het arrest wordt melding gemaakt. 

Door den Hoogen Raad wordt de beslissing genomen met 
meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt de 
uitspraak gewezen ten voordeele van den veroordeelde. 

Artikel 448. 
Het rechtsgeding in de verwezen zaak of zaken wordt bij het 

gerechtshof gevoerd met overeenkomstige toepassing van de 

artikelen 888, eerste, tweede en derde lid, 389, 390, 891, 892, 
893, 395 en 897, en van de artikelen 497, 499 en 500, mot 
dien verstande dat artikel 305 buiten toepassing blijft. 

In de gevallen voorzien bij de artikelen 309 en 340 wordt 
het onderzoek gevoerd door een daartoe door het gerechtshof 
aangewezen rechter-commissaris die nog geen onderzoek in de 
zaak heeft verricht. 

Artikel 449. 
Het onderzoek en de beraadslaging, bedoeld in de artikelen 

341 en 343, geschieden zoowel naar aanleiding van het onder-
zoek op de terechtzitting in herziening als van het onderzoek in 
vorige terechtzittingen, zooals dat volgens daarvan opgemaakt 
proces-verbaal heeft .plaats gehad. 

Ten aanzien van de bij de verwijzing vernietigde uitspraken 
doet het gerechtshof opnieuw recht; ten aanzien van do bij de 
verwijzing niet vernietigde uitspraak handhaaft het gerechtshof 
deze met geheele of gedeeltelijke overneming, aanvulling of 
verbetering der gronden of doet, met geheele of gedeeltelijke 
vernietiging der uitspraak, opnieuw recht met inachtneming 
van artikel 440, tweede lid. 

Artikel 450. 
Het rechtsgeding in de verwezen zaak of zaken wordt bij den 

Hoogen Raad gevoerd op den voet van de beide voorgaande 
artikelen. Artikel 459 is alsdan van overeenkomstige toepassing, 
met dien verstande dat in het geval van het tweede lid van 
artikel 448 het onderzoek ook kan worden opgedragen aan 
een daartoe door den Hoogen Raad uit zijn midden aangewezen 
raadsheer-comm issaris. 

Artikel 451. 
In geen geval mag eene straf worden opgelegd, die de bij 

het vernietigde arrest of vonnis opgelegde te boven gaat. 
Indien bij samenloop van meerdere feiten ééne hoofdstraf is 

uitgesproken en de herziening slecMs gevraagd is ten aanzien 
van een of meer dier feiten, wordt m geval van vernietiging, 
bij de uitspraak in herziening de straf voor het andere feit 
of de andere feiten bepaald. 

Indien uit het nieuwe onderzoek blijkt dat de verdachte 
een ander strafbaar feit heeft gepleegd dan waarvoor hij ver-
oordeeld is en dat strafbare feit hem oorspronkelijk mede was 
te laste gelegd zonder dat daarover was beslist, doet de rechter 
te dier zake uitspraak en kan hij hem wegens dat feit 
veroordeelen, zonder dat echter de straf de bij het vernietigde 
arrest of vonnis opgelegde mag te boven gaan, of straf of 
maatregel mag worden opgelegd, zoo die in dat arrest of 
vonnis niet was uitgesproken. 

Bij de uitspraak wordt bepaald dat de reeds vroeger krach-
tens de vernietigde uitspraak voor het feit ondergane straf, 
en de krachtens artikel 445 ondergane voorloopige hechtenis 
in mindering zal worden gebracht. 

Artikel 452. 
Indien gedurende de behandeling der zaak de veroordeelde 

overlijdt, wordt het geding voortgezet en door den rechter voor 
wien de zaak dient of moet dienen, een bijzondere vertegem 
woordiger benoemd. De voorgaande artikelen van dezen Titel 
zijn dan van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 453. 
Indien van straf opgelegd bij het gewijsde, door gratie kwjjt-

schelding is verleend, of in geval van voortzetting van het 
geding tegen den benoemden bijzonderen vertegenwoordiger, 
kan in geen geval straf worden opgelegd. 

Is de straf door gratie gewijzigd of verminderd, dan wordt 
in geen geval eene straf opgelegd, die de gewijzigde of ver-
minderde te boven gaat. 
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Artikel 454. 
De aanvrage tot herziening kan na het overlijden van den 

veroordeelde gedaan worden door den overlevenden echtgenoot, 
eiken bloedverwant in de rechte lyn of in den tweedon graad 
der zijlijn en door den procureur-generaal bij den Hoogen Raad. 

De voorgaande artikelen van dezen Titel zijn dan van over-
eenkomstige toepassing. 

Deze aanvrage strekt alleen tot opheffing van do veroor-
deeling tegen den overledene uitgesproken. 

Artjkel 455. 
Mot uitzondering van de leden van en de ambtenaren bij 

den Hoogen Raad, mag geen rechterlijk ambtenaar die op 
eenigerlei wijze deel genomen heeft aan het onderzoek of de 
berechting der zaak waarvan herziening wordt gevraagd, aan 
het onderzoek of de berechting in herziening deel nemen. 

Artikel 456. 
Indien na de vernietiging van het gewijsde straf of maat-

regel niet wordt opgelegd, wordt, op verzoek van den gewezen 
veroordeelde of van zijne erfgenamen, ter zake van de ondergane 
straf eene geldelijke tegemoetkoming toegekend. De toekenning 
heeft plaats, voor zoover daartoe, naar het oordeel van den 
rechter, gronden van billijkheid aanwezig zijn en overigens 
op den voet van de artikelen 89—93. 

Ten aanzien van de ondergane voorloopigo hechtenis vinden 
die artikelen overeenkomstige toepassing. 

V I E R D E B O E K . 
E e n i g e rech t sp l eg ingen v a n b i jzonderen aard. 

T I T E L 1. 

Strafvordering ter zake van strafbare feiten waarvan 
de Hooge Raad in eersten aanleg kennis neemt. 

Artikel 457. 
Behoudens het bepaalde bij artikel 142, geschiedt de opsporing 

van misdrijven bedoeld bij artikel 93 der wet op de rechterlijke 
organisatie, geheel als behoorden zij tot de kennisneming van 
de rechtbank. 

De officier van justitie geeft den procureur-generaal bij den 
Hoogen Raad onverwijld schriftelijk bericht, indien eenig mis-
drijf te zijner kennis komt, met welker opsporing hij ingevolge 
het voorgaande lid is belast. 

Artikel 458. 
De artikelen 4—19 der wet van den 22 April 1855 {Staatsblad 

n°. 33), houdende regeling der verantwoordelijkheid van de 
hoofden der Ministeriëele Departementen, blijven van kracht. 

Zij zijn van toepassing op alle ambtsmisdrijven en ambts-
overtredingen, begaan door de in artikel 92 der wet op de 
rechterlijke organisatie en het beleid der justitie opgenoemde 
personen. Al hetgeen in die artikelen voorkomt omtrent 
Ministers en hoofden van Ministeriëele Departementen geldt ook 
bij de vervolging van dez.' wegens andere •ambtsmisdrijven 
en ambtsovertredingen, dan die zijn omschreven in de artikelen 
355 en 35G van het Wetboek van Strafrecht, en bij de 
vervolging wegens ambtsmisdrijven en ambtsovertredingen, 
begaan door alle andere in artikel 92 voormeld bedoelde personen. 

De procureur-generaal bij den Hoogen Raad is verplicht aan 
den ontvangen last tot vervolging onmiddellijk gevolg te geven. 

Artikel 459. 
De strafvordering ter zake van strafbare feiten waarvan 

de Ilooge Raad in eersten aanleg kennis neemt, vindt overigens 
plaats met overeenkomstige toepassing van de regelen omtrent 
de strafvordering in eersten aanleg van feiten waarvan de 

t. 3. 
et boek van Strafvordering. 

rechtbank kennis neemt, behoudens de navolgende uitzonde-
ringen : 

1°. Indien do procureur-generaal zulks vordert, wordt door 
den Hoogen Raad een raadsheer-commissaris uit zijne loden 
aangewezen. 

2°. In afwachting van het optreden van den procureur-
generaal bij den Hoogen Raad, geschieden ook ten aanzien 
van een strafbaar feit bedoeld bij artikel 93 der wet op de 
rechtorlijko organisatie, de spoedoischende maatregelen van de 
vervolging die aan het rechtsgeding vooraf gaat, als behoorde 
dat feit tot de kennisneming van de rechtbank. 

3°. Niet van toepassing zijn de bepalingen betreffende de ver-
plichtingen van den officier van justitie tegenover den procureur-
generaal bij het gerechtshof en diens toezicht op de vervolging 
van strafbare feiten. 

4°. Ingeval van eene huiszoeking of eene schouw, kan zich 
de raadsheer-commissaris doen vervangen door den rechter-
commissaris, de procureur-generaal bij den Hoogen Raad door 
den officier van justitie bij do rechtbank binnen welker rechts-
gebied de huiszoeking of de schouw moet geschieden. 

5°. In geval van vervolging bedoeld bij artikel 458, zijn 
niet van toepassing de artikelen 241—256, 263, 306 en 307, 
en behelst de dagvaarding, op straffe van nietigheid, eene 
opgave van het feit in den last tot vervolging uitgedrukt. 

6°. Tegen de beslissingen van den Hoogen Raad is geen 
beroep of bezwaarschrift toegelaten. 

7°. De bepaling van het tweede lid van artikel 342 geldt 
zoo dikwijls het feit een misdrijf of overtreding oplevert, waar-
van een andere rechter kennis neemt, en de verdachte de 
verwijzing naar dien rechter niet heeft verzocht, in welk 
geval aan de beleedigde partij de vordering slechts tot zoo-
danig beloop kan worden toegewezen, als waarover de bevoegde 
rechter gelijktijdig met' de strafzaak uitspraak had kunnen doen. 

Artikel 460. 
De vervolging der mede-verdachten van dengene die voor den 

Hoogen Raad terechtstaat, heeft voor hetzelfde college plaats. 

T I T E L II. 
Berechting van minderjarigen. 

Artikel 461. 
De bepalingen van dit wetboek zijn ook in zaken betreffende 

minderjarigen van toepassing, voor zoover bij dezen Titel niet 
anders is bepaald. 

Artikel 462. 
In zaken betreffende minderjarige verdachten kan de ver-

volging worden geschorst, indien, gelijktijdig met de ver-
volging, ten aanzien van beide of een der ouders een verzoek 
tot ontheffing of een verzoek of eene vordering tot ontzetting 
van de ouderlijke macht of van de voogdij ovei den verdachte 
aanhangig is, en wel totdat de beslissing daarop onherroepelijk 
zal zijn geworden. 

In zoodanig geval wordt de schorsing geacht plaats te vinden 
wegens het bestaan van een geschilpunt van burgerlijk recht. 

Artikel 463. 
Voor zoover betreft een minderjarigen verdachte die tijdens 

het begaan van het feit den leeftijd van achttien jaren nog 
niet heeft bereikt, kan tot het ondergaan van inverzekering-
stelling of voorloopige hechtenis worden aangewezen zijne 
woning of eene andere daartoe beschikbare plaats. In het 
bevel worden alsdan zoodanige bepalingen opgenomen, als voor 
de richtige uitvoering daarvan en tot behoorlijk toezicht op 
den verdachte worden noodig geoordeeld. 

De opneming van den verdachte in de aangewezen plaats 
door den met dat toezicht belasten persoon geschiedt op 
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vertoon als in artikel 532, eerste lid, omschreven. Het tweede J 
lid van dat artikel is mede van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 464. . 
Voor zoover niet anders is bepaald, geschieden alle beteeke-

ningen, dagvaardingen, oproepingen, kennisgevingen, aan-
zeggingen of andere schriftelijke mededeelingen aan den 
minderjarigen verdachte die den leeftyd van achttien jaren 
nog niet heeft bereikt, bovendien aan zijne ouders of zijn voogd, 
alsmede aan zijn raadsman, met dien verstande dat, indien 
hij bij zijne ouders of zyn voogd inwoont en het geven van 
een afschrift is vereischt, slechts één afschrift aan hem en 
zijne ouders of zijn voogd wordt gelaten. 

De bepaling van het voorgaande lid geldt alleen ten aanzien 
van de ouders die de ouderlijke macht over den verdachte niet 
hebben verloren. 

De bepaling van het eerste lid geldt niet ten aanzien van 
den raadsman in zaken waarvan het kantongerecht kennis 
neemt, ook niet in hooger beroep van zoodanige zaken. In-
geval van oproeping overeenkomstig artikel 863, geschiedt de 
oproeping van ouders of voogd door onverwijlde toezending 
daarvan over de post. 

Artikel 465. 
Bij het eerste verhoor van een minderjarigen verdachte die 

tijdens zijne eerste oproeping in het gerechtelijk vooronderzoek 
den leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, deelt 
de met dat onderzoek belaste rechter-commissaris of degene 
die in opdracht van dezen met het verhoor is belast, hem mon-
deling mede dat hem een raadsman zal worden toegevoegd. 
Ten spoedigste na afloop van dat verhoor voegt de voorzitter 
der rechtbank, op verzoek van den rechter-commissaris, aan 
den verdachte een raadsman toe. 

Het voorgaande lid is niet van toepassing, indien het ge-
rechtelijk vooronderzoek Ingevolge artikel 147 ia ingesteld. 

Artikel 466. 
De raadsman van den minderjarigen verdachte die tijdens 

zijne eerste oproeping in het gerechtelijk vooronderzoek den 
leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, kan tijdens 
het gerechtelijk vooronderzoek bij elk verhoor tegenwoordig 
zijn, waartoe hij telkens wordt opgeroepen op de wijze door 
den rechter-commissaris te bepalen. Niettemin kan de rechtes-
commissaris in het belang van het onderzoek in bepaalde gevallen 
een verhoor buiten tegenwoordigheid van den raadsman bevelen. 

Artikel 467. 
Tijdens hot gerechtelijk vooronderzoek tegen een minder-

jarigen verdachte ter zake van een feit door hem begaan, 
vóórdat hij den leeftijd van achttien jaren heeft bereikt, worden 
zijne ouders, voor zoover deze de ouderlijke macht niet hebben 
verloren, of zijn voogd telkens, op de wijze door den rechter-
commissaris te bepalen, opgeroepen om desverlangd bij elk 
verhoor van den verdachte, van een getuige of van een des-
kundige tegenwoordig te zijn. De rechter-commissaris kan echter 
bevelen dat een verhoor buiten tegenwoordigheid van ouders 
of voogd zal geschieden. 

Indien zij tegenwoordig zijn, worden ouders of voogd in de 
gelegenheid gesteld, nadat de verdachte of een getuige zijne 
verklaring heeft afgelegd, daartegen in te brengen wat tot 
verdediging kan dienen. 

Artikel 468. 
Indien de minderjarige verdachte die in verzekering is gesteld 

of zich in voorloopige hechtenis bevindt, tijdens het begaan 
van het feit den leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, 
is ten aanzien van zijne ouders of zijn voogd artikel 46 be-
treffende het recht van mondeling en schriftelijk verteer van 
den raadsman met den verdachte van overeenkomstige toe-
passing. 

i 

Handelingen der Sta ten-Generaal. Bijlagen. 1S1£>—1920. 

3. Tweede Kamer, M 
ook van Strafvordering. 

Artikel 469. 
De rechtercommissaris wint tijdens het gerechtelijk voor-

onderzoek tegen eiken minderjarigen verdachte die tijdens 
het begaan van het feit den leeftijd van achttien jaren nog 
niet heeft bereikt, zooveel mogelijk inlichtingen in omtrent 
diens opvoeding, karakter, ontwikkeling en doorgaand gedrag, 
ook door het hooren van getuigen die hem door diens ouders 
of voogd zijn opgegeven. 

Indien het onderzoek naar de persoonlijkheid van zoodanigen 
verdachte die ter zake van het feit ter beschikking van de 
Regeering kan worden gesteld, niet voldoende op andere wijze 
kan plaats vinden, kan de met het gerechtelijk vooronderzoek 
belarfie rechter-comnii.s.<uiis hetzij ambtshalve, hetzij op de 
vordering van den officier van justitie of op hot verzoek van 
den verdachte of diens ouders, voogd of raadsman, bevelen 
dat de verdachte ter waarneming zal worden overgebracht naai 
een in het bevel aan te duiden Rijksgestioht of andere in 
richting tot waarneming van minderjarige verdachten bestemd. 

Ingeval van het voorgaande lid vinden de artikelen 200 en 
201 overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat het 
bevel houdende last tot overbrenging, door den rechter-
commissaris in den regel niet wordt gegeven, dan nadat d° 
ouders die de ouderlijke macht niet hebben verloren, of de 
voogd van den vefdachte ter zake zijn gehoord, althans, op de 
wijze door den rechter-commissaris te bepalen, zijn opgeroepen, 
en dat het verzoek bedoeld bij het tweede lid van artikel 201, 
ook van die ouders of van den voogd kan uitgaan. 

De beide voorgaande leden zijn niet van toepassing, indien 
het gerechtelijk vooronderzoek ingevolge artikel 147 is ingesteld. 

Artikel 470. 
Ingeval van artikel 252, eerste lid, of 263, eerste lid, stelt 

de rechtbank den minderjarige, wegens een feit begaan vóórdat 
hij den leeftijd van achttien jaren heeft bereikt, te dier zake 
buiten vervolging, indien zij op gronden aan het algemeen 
belang ontleend dit raadzaam acht, of indien de minderjarige 
den leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt en zij 
van oordeel is dat artikel 38 van het Wetboek van Strafrecht 
behoort te worden toegepast. 

Artikel 471. 
Indien de minderjarige verdachte die den leeftijd van achttien 

jaren nog niet heeft bereikt, op de terechtzitting van een 
gerechtshof of in eersten aanleg op de terechtzitting van eene 
rechtbank wordt gedagvaard en geen raadsman heeft, geeft 
het openbaar ministerie daarvan schriftelijk kennis aan den 
voorzitter, die alsdan den verdachte een raadsman toevoegt. 

Artikel 472. 
Indien de minderjarige den leeftijd van zestien jaren nog 

niet heeft bereikt, kan de kennisgeving bedoeld bij artikel 264, 
tweede lid, ook geschieden door zijn raadsman. 

Artikel 473. 
Het rechtsgeding tegen een minderjarige die op den dag 

van de eerste terechtzitting den leeftijd van achttien jaren nog 
niet heeft bereikt, wordt, tenzij er mede-verdachten zijn, die 
meerderjarig zijn of dien leeftijd wel bereikt hebben, niet in 
het openbaar behandeld. Tot bijwoning van deze niet openbare 
terechtzitting kan echter de kantonrechter of de voorzitter van 
de rechtbank of het gerechtshof bijzonderen toegang verleenen. 

Tot bijwoning van de terechtzittingen waarin het rechts-
geding tegen zoodanigen minderjarige wordt behandeld, worden, 
ook al zijn er zoodanige mede-verdachten, zijne ouders of zijn 
voogd opgeroepen. Indien zij tegenwoordig zijn, worden zij, 
nadat de minderjarige, een der mede-verdachten, een getuige of 
een deskundige zijne verklaring heeft afgelegd, in de gelegenheid 
gesteld daartegen in te brengen, wat tot verdediging kan dienen. 

Niettemin kan de rechtbank, hetzij ambtshalve, hetzij op de 
vordering van het openbaar ministerie, bevelen dat een verhoor 
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van den minderjarige, van een getuige of van een deskundige 
buiten tegenwoordigheid van ouders of voogd geschiede. 

Artikel 474. 
Indien de minderjarige op den dag van de eerste terecht-

zitting den leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt 
en ter zake van het feit ter beschikking van de Regeering kan 
worden gesteld, is hij verplicht in persoon te verschijnen. De 
verdachte wordt op deze verplichting bij de dagvaarding of 
oproeping opmerkzaam gemaakt. 

Bij niet-verschijning stelt het gerecht het onderzoek tot 
een alsdan te bepalen dag uit, met bevel dat hij tegen dien 
dag worde voorgebracht. Indien de verdachte ook op die nadere 
terechtzitting blijkt niet te zn'n verschenen, wordt verstek 
verleend en het onderzoek der zaak voortgezet. 

Artikel 475. 
Indien de minderjarige tijdens het begaan van het feit den 

leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt en ter zake 
van het feit ter beschikking van de Regeering kan worden 
gesteld, worden in den regel zijne ouders of zijn voogd en 
evenzoo zijn werkgever en een of meer zijner onderwijzers, 
voor zoover deze bijzondere inlichtingen kunnen verschaffen, 
vanwege het openbaar ministerie gedagvaard als getuigen om 
te worden gehoord over de opvoeding, het karakter, de ontwik-
keling en het doorgaand gedrag van den verdachte. 

De ingevolge het voorgaande lid gedagvaarde getuigen kunnen 
zich niet verschoonen op grond van bloed- en aanverwantschap 
met den verdachte; intusschen worden de in artikel 220 be-
doelde personen buiten eede gehoord. 

Artikel 476. 
Indien de minderjarige den leeftijd van zestien jaren nog 

niet heeft bereikt, komen alle bevoegdheden, den verdachte 
bij dit wetboek, met uitzondering van den Zesden Titel van 
het Tweede Boek, toegekend, met uitsluiting van hemzelven 
toe aan zijn raadsman. 

Deze bepaling geldt niet in zaken waarvan het kantonge-
recht kennis neemt, ook niet in hooger beroep van zoodanige 
zaken. 

Tegen het instellen, niet instellen, intrekken of afstand doen 
door den raadsman van eenig rechtsmiddel, kan, in het geval 
van het eerste lid, de wettige vertegenwoordiger van den 
verdachte binnen drie dagen nadat de termijn voor het instellen 
daarvan is verstreken, een bezwaarschrift indienen bij den 
voorzitter van het college in foitelijken aanleg, voor hetwelk 
de zaak wordt vervolgd of het laatst is vervolgd. De voorzitter 
beslist ten spoedigste; de wettige vertegenwoordiger alsmede 
de raadsman worden gehoord, althans, op de wijze door den 
voorzitter te bepalen, opgeroepen. Indien het bezwaarschrift 
gegrond wordt bevonden, loopt de termijn voor het instellen of 
intrekken van het rechtsmiddel alsnog gedurende drie dagen. 

Artikel 477. 

De straf van berisping, indien deze in eene mondelinge ver-
maning bestaat, wordt ten uitvoer gelegd door den kanton-
rechter, den voorzitter van het college dat de veroordeeling 
heeft uitgesproken, of, indien dit uit meer dan eene kamer 
bestaat, door het lid van het college, hetwelk het voorzitter-
schap bekleedt in de kamer die de veroordeeling heeft uit-
gesproken. 

De tenuitvoerlegging geschiedt in eene niet-openbarc tcrecht-
zitting zoodra mogelijk na het uitspreken van de veroordeeling. 

De genoemde rechterlijke ambtenaren kunnen daarbij de 
hulp inroepen van de openbare burgerlijke of gewapende macht. 

Bij die tenuitvoerlegging kunnen de ouders die niet de ouder-
lijke macht hebben verloren, of de voogd van den veroordeelde 
desverlangd tegenwoordig zijn, waartoe zij door den griffier van 

het college of van het kantongerecht schriftelijk worden opge-
roepen. 

Indien de straf van berisping in eene schriftelijke vermaning 
bestaat, wordt zij ten uitvoer gelegd door de beteeken ing van-
wego het openbaar ministerie aan den veroordeelde van eene 
schriftelijke vermaning gegeven door een der in het eerste lid 
genoemde rechters, naar de daarbij gemaakte onderscheidingen. 

Artikel 478. 
Alle beteekeningen, dagvaardingen, oproepingen, kennis>-

gevingen, aanzeggingen of andore mededeelingen aan ouders 
of voogd vinden enkel plaats, indien deze eene bekende ver-
blijfplaats binnen het rijk in Europa hebben; aan samen-
wonende ouders wordt slechts één stuk uitgereikt. 

T I T E L I I I . 

Vervolging en berechting van rechterlijke ambtenaren. 

Artikel 479. 
Indien een rechterlijk ambtenaar voor zijn kantongerecht, 

zijne rechtbank, zijn' gerechtshof of voor een gerecht binnen 
het ressort van zijne rechtbank of zijn gerechtshof zou moeten 
worden vervolgd en berecht, wordt, op verzoekschrift van het 
openbaar ministerie naar de gewone regelen met de vervolging 
belast, door den Hoogen Raad een ander gerecht van gelijken 
rang als het anders bevoegde aangewezen, voor hetwelk de 
vervolging en berechting der zaak zal plaats hebben. 

Niettemin kunnen de spoedeischende maatregelen van de 
vervolging die aan het rechtsgeding voorafgaat, ook bij of door 
het anders bevoegde gerecht worden genomen. 

De aanwijzing geldt ook voor de mede-verdachten van den 
rechterlijken ambtenaar. 

Bij het verzoekschrift worden de processtukken en, voor 
zoover noodig, de stukken van overtuiging overgelegd. 

Artikel 480. 
De beschikking van den Hoogen Raad wordt vanwege den 

procureur-generaal aan den verdachte beteekend. 
De procureur-generaal geeft van de beschikking tevens schrif-

telijk kennis aan den verzoeker en zendt daarvan afschrift toe 
aan het openbaar ministerie bij het aangewezen gerecht. 

T I T E L IV. 
Versehooning en wraking van rechters. 

Artikel 481. 
Een rechter wordt op zijn verlangen van elke bemoeiing in 

eene zaak verschoond, indien er te zijnen aanzien feiten of 
omstandigheden bestaan, waardoor in het algemeen de rechter-
lijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden. 

Artikel 482. 
De redenen van verschooning worden alle tegelijk voorge-

dragen. 
Een nieuwe verschooning kan door denzelfden rechter slechts 

worden voorgedragen om redenen welke na de eerste voordracht 
zijn ontstaan of bekend geworden. 

Tijdens het onderzoek ter terechtzitting kan eene verschooning 
niet meer worden voorgedragen na de voordracht der zaak 
door het openbaar ministerie, bedoeld bij artikel 278, tenzij 
om redenen welke eerst in den loop van dat onderzoek zijn 
ontstaan of bekend geworden. 

Artikel 483. 
Over eene voorgedragen verschooning wordt door het college 

waarin de rechter zitting heeft of, indien deze een kantonrechter 
is, door de rechtbank ten spoedigste beslist. 

Het bevoegde college zal, alvorens te beslissen, den rechter 
kunnen uitnoodigen, de voorgedragen verschooning schriftelijk 

l 
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dan wel mondeling toe te lichten. Deze geeft aan de uitnoodiging 
gevolg. 

Bij do beslissing kan tevens worden bepaald dat bepaalde 
handelingen of beslissingen van den rechter wiens verschooning 
is aangenomen, van onwaarde zullen zyn. 

Artikel 484. 
De rechter die zijne verschooning heeft voorgedragen, is, in 

afwachting van de beslissing daaromtrent, in de zaak uitge-
sloton van alle bemoeiingen die uitstel gedoogen of door andere 
rechters kunnen worden verricht. 

Wordt do verschooning eerst tijdens het onderzoek ter terecht-
zitting voorgedragen, dan wordt dat onderzoek geschorst. Wordt 
de verschooning aangenomen, dan wordt het onderzoek ter 
terechtzitting opnieuw aangevangen, hetzjj onmiddellijk, hetzij 
op eene latere terechtzitting. De beslissing wordt op de terecht-
zitting waarin het onderzoek der zaak wordt hervat of opnieuw 
aangevangen, uitgesproken. 

Artikel 485. 
Ingeval er ten aanzien van een rechter feiten of omstandig-

heden bestaan, waardoor in het algemeen de rechterlijke onpartij-
digheid ernstig schade zou kunnen lijden, kan diens wraking 
schriftelijk of, ter terechtzitting, mondeling worden voorgedragen 
door het openbaar ministerie en door den verdachte. 

Artikel 486. 
Zoo redenen van wraking ten aanzien van meer dan één 

rechter bestaan, kan eene verdere wraking niet worden voor-
gedragen, dan nadat over de vroegere is beslist. 

De redenen van wraking worden alle tegelijk voorgedragen. 
Eene nieuwe wraking kan ten aanzien van denzelfden 

rechter slechts worden voorgedragen om redenen welke na de 
eerste voordracht zijn ontstaan of bekend geworden. 

Tijdens het onderzoek op de terechtzitting kan eene wraking 
niet meer worden voorgedragen na de voordracht der zaak 
door het openbaar ministerie, bedoeld bij artikel 278, tenzij 
om redenen welke eerst in den loop van dat onderzoek zijn 
ontstaan of bekend geworden. 

Wordt de wraking op de terechtzitting voorgedragen, dan kan 
de rechter, ingeval van klaarblijkelijk misbruik, bepalen dat 
volgende voordrachten tot wraking niet ontvankelijk zullen zijn. 

Artikel 487. 
Ingeval de rechter alleen rechtspreekt of als eenig rechter 

bemoeiing in de zaak verricht, worden de redenen van wraking 
aan hemzelven voorgedragen en door hem daarop onverwijld 
beslist. De verdachte wordt zoo noodig gehoord, althans 
opgeroepen. 

Tegen eene afwijzende beslissing staat het openbaar minis 
terie een dag daarna, den verdachte die de wraking heeft 
voorgedragen, een dag na de uitspraak, voorlezing of beteeke-
ning overeenkomstig artikel 492, hooger beroep open bij het 
college waarin de rechter zitting heeft, of, indien deze een 
kantonrechter is, bij de rechtbank. Op het beroep wordt ten 
spoedigste in raadkamer beslist. 

Buiten het geval bedoeld bij het eerste lid, wordt over de 
voorgedragen wraking ten spoedigste beslist door het college 
waarin de rechter zitting heeft. 

Behoudens de bepaling van het tweede lid staat tegen be-
slissingen in zake van wraking geen rechtsmiddel open. 

Artikel 488. 
Het bevoegde college zal, alvorens in eersten aanleg of 

hooger beroep te beslissen, den rechter kunnen uitnoodigen, 
zich omtrent de voorgedragen redenen van wraking schriftelijk 
of mondeling te verklaren. Deze geeft aan de uitnoodiging gevolg. 

Bij de beslissing kan tevens worden bepaald dat bepaalde 
handelingen of beslissingen van den rechter wiens wraking 
is aangenomen, van onwaarde zullen zijn. 

Artikel 489. 
De rechter die gewraakt wordt, is, in afwachting der boslissing 

daaromtrent, in de zaak uitgesloten van alle bemoeiingen die 
uitstel gedoogen of door andere rechters kunnen worden verricht. 

Wordt de wraking eerst tijdens het onderzoek op de terocht-
zitting voorgedragen, dan wordt dat onderzoek geschorst. Wordt 
z\) aangenomen, dan wordt het onderzoek op de terechtzitting 
opnieuw aangevangen, hetzij onmiddellijk, hetzij op eene latere 
terechtzitting. De beslissing wordt op de terechtzitting waarin 
het onderzoek der zaak wordt hervat of opnieuw aangevangen, 
uitgesproken. 

* Artikel 490. 
Rechters die verklaard hebben zich te willen verschoonen 

of wier wraking wordt voorgedragen, onthouden zich, wanneer 
zij in een college zitting hebben, op straffe van nietigheid, van 
deelneming aan de beslissing over de verschooning of wraking. 

Ingeval de verschooning of wraking eerst tijdens het onder-
zoek op de terechtzitting van een rechterlijk college wordt voor-
gedragen, wordt ter vervanging van elk lid dat verlangt 
verschoond te worden of wiens wraking voorgedragen wordt, 
door den president een rechter aangewezen om met de andere 
rechters die aan dat onderzoek deelnemen, over de verschooning 
of wraking te beslissen. 

Artikel 491. 
Indien ten gevolge van het eerste lid van het voorgaande 

artikel de beslissing over eene voorgedragen verschooning of 
wraking niet kan zijn bij het college waarin de rechter zitting 
heeft, wordt daartoe een ander gerecht van gelijken rang 
aangewezen. 

Hetzelfde geldt, indien tengevolge van aangenomen ver-
schooning of wraking het onderzoek der zaak niet kan plaats 
hebben bij den rechter naar de gewone regelen bevoegd. 

De aanwijzing geschiedt overeenkomstig artikel 479. 
Artikel 480 is mede van toepassing. 
Indien het gevolg van het eerste lid van artikel 490 of 

van aangenomen verschooning of wraking is dat het getal 
leden van den Hoogen Baad, voor de beslissing over eene 
voorgestelde verschooning of eene voorgedragen wraking, of 
wel voor het onderzoek der zaak gevorderd, ontbreekt, oordeelt 
de Raad met het overblijvende getal. 

Artikel 492. 
Alle beslissingen over verschooning of wraking zijn met 

redenen omkleed. 
De beschikkingen over de wraking, worden den verdachte 

voorgelezen of, indien deze niet bij de beslissing aanwezig is, 
hem beteekend. 

Artikel 493. 
Onder rechters worden in dezen Titel begrepen de raads-

heeren en de kantonrechters, alsmede de raadsheeren-, rechters-
en kantonrechters-plaatsvervangers. 

T I T E L V. 

(Geschillen orer rechtsmacht. 

Artikel 494. 
Een geschil over rechtsmacht is aanwezig: 
1°. wanneer twee of meer rechters zich dezelfde zaak gelijk-

tijdig hebben aangetrokken; 
2°. wanneer twee of meer rechters zich tot onderzoek van 

dezelfde zaak onbevoegd verklaren en hunne uitspraken met 
elkander in strijd zijn. 

Onder rechters zijn in dezen Titel begrepen de personen 
of colleges, aan welke bij bijzondere wetten rechtsmacht is 
opgedragen, met dien verstande dat enkel geschillen waarbij 
ook andere rechters betrokken zijn, overeenkomstig de bepalin-
gen van dezen Titel worden berecht. 
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Artikel 495. 
Bij het bestaan van een goschil over rechtsmacht kan bij 

den bevoegden rechter een met redenen omkleed, schriftelijk 
verzoek tot regeling van rechtsgebied door eiken ambtenaar 
die de vervolging heeft ingesteld, en door den verdachte, 
worden ingediend. 

Van de inlevering van het verzoekschrift wordt door den 
griffier onverwijld schriftelijk kennis gegeven aan de rechters 
tusschen wie het geschil bestaat, en, voor zoover het verzoek 
niet van hen is uitgegaan, aan de ambtenaren die de ver-
volging hebben ingesteld, en aan den verdachte. 

Door de bij het voorgaande lid bedoelde kennisgeving wordt 
de vervolging geschorst. Niettemin kunnen spoedeischende 
maatregelen by of door de gerechten tusschen welke het geschil 
bestaat, worden genomen. ledei dei rechters tusschen wie het 
geschil bestaat, is bevoegd tot het nemen van alle maatregelen 
die met betrekking tot de voorloopige hechtenis kunnen worden 
genomen. 

De tot kennisneming van het geschil bevoegde rechter kan 
bevelen dat een aanhangig gerechtelijk vooronderzoek zal 
worden voortgezet. 

De schorsing der vervolging eindigt, zoodra de beschikking 
over het geschil onherroepelijk is geworden. 

Artikel 496. 
De beschikking wordt ten spoedigste genomen, nadat de 

verdachte is gehoord, althans opgeroepen. 
Bij de beschikking wordt tevens bepaald, of en in hoever 

de handelingen en beslissingen van den rechter aan wien het 
onderzoek der zaak wordt onttrokken, zullen standhouden. 

De beschikking wordt den verdachte binnen drie dagen be-
teekend. Zij wordt door den griffier aan de rechters tusschen 
wie het geschil bestaat, onverwijld schriftelijk medegedeeld. 

Tegen de beschikking der rechtbanken en gerechtshoven 
staat het openbaar ministerie binnen-drie dagen daarna en den 
verdachte binnen drie dagen na de beteekening beroep in cassatie 
open. De bepaling van het voorgaande lid is op de beschikking 
in cassatie toepasselijk. 

T I T E L VI. 
Strafvordering in ryksbelastingzaken. 

Artikel 497. 
De bepalingen van dit wetboek, met uitzondering van die 

betreffende het gerechtelijk vooronderzoek en het bezwaarschrift 
tegen de dagvaarding, gelden in Bijksbelastingzaken, voor zoover 
daarvan niet bij dezen Titel is afgeweken of in bijzondere 
wetten anders is bepaald. 

Artikel 498. 
Indien het bestuur der belastingen in het belang van zijne 

vervolging het instellen van een gerechtelijk vooronderzoek 
noodzakelijk oordeelt, is artikel 147 van toepassing, met dien 
verstande dat ten deze de artikelen 198, 203, eerste lid, en 
208 niet van toepassing zijn uitgezonderd, en geldt te zijnen 
aanzien hetgeen In dat artikel omtrent den ambtenaar van 
het openbaar ministerie bij het kantongerecht is bepaald. 

Artikel 499. 
Te beginnen met het uitbrengen van de dagvaarding ter 

terechtzitting in eersten aanleg worden, wat betreft ds ver-
volging tot bepaalde straffen welke krachtens bijzondere wetten 
aan het bestuur der belastingen is opgedragen, alle bemoeiingen 
waarmede bij dit wetboek de officier van justitie en de procureur-
generaal bij het gerechtshof zijn belast, zoo in eersten aanleg 
als in hooger beroep door den met die vervolging belasten 
bijzonderen ambtenaar verricht en worden te zijnen aanzien 
de bepalingen van dit wetboek overeenkomstig toegepast. Het 
aanteekenen van hooger beroep kan namens dien ambtenaar 
geschieden door een persoon daartoe door het bestuur der 
belastingen aangewezen. 

3. 
boek van Strafvordering. 

Indien op de terechtzitting in eersten aanleg of hooger beroep 
zich voordoet het goval van artikel 289, betreffende meineed, is 
niettemin ook het openbaar ministerie bevoogd te vorderen 
dat het instellen van een gerechtelijk vooronderzoek door den 
rechter zal worden bevolen. 

Artikel 500. 
Nadat den verdachte op de terechtzitting de gelegenheid is 

gegeven het laatst het woord te voeren, worden de stukken 
gesteld in handen van het openbaar ministerie dat hetzij in 
dezelfde hetzij in eene volgende terechtzitting zijne conclusie 
zal nemen. 

De verdachte en zijn raadsman zijn bevoegd om dadelijk 
tegen die conclusie schriftelijke bedenkingen tot wederlegging 
van feiten waarin zij oordeelen dat het openbaar ministerie 
gedwaald heeft, aan do rechtbank aan te bieden. 

Artikel 501. 
De termijn voor het instellen van hooger beroep bedraagt 

voor den bnzonderon ambtenaar en het openbaar ministerie 
twee maanden na do uitspraak en voor den verdachte veertien 
dagen langer. 

Artikel 502. 
Is ingevolge een vonnis of arrest bij verstek gewezen, lijfs-

dwangopden verdachte toegepast of beslag op zijne goederen 
gelegd, dan kan hij tegen dat vonnis of arrest in geen geval 
later verzet doen dan uiterlijk binnen driemaal vier en twintig 
uren daarna. 

Het verzet brengt van rechtswege dagvaarding mede tegen 
de eerstkomende gewone terechtzitting welke gehouden wordt 
nadat sedert den dag van het verzet zeven dagen zullen zijn 
verstreken. Is ook het openbaar ministerie wederpartij in de 
zaak geweest, dan is het verzet slechts geldig, indien het is 
gedaan aan beide wederpartijen en bij exploten waarvan de 
dagteekeningen niet meer dan acht dagen mogen verschillen. 
Het verzet brengt in dat geval van rechtswege dagvaarding 
voor beide zaken mede op de eerstkomonde gewone terecht-
zitting welke gehouden wordt nadat sedert den dag van het 
laatst beteekende exploot zeven dagen zullen zijn verstreken. 

Artikel 503. 
Al hetgeen ten aanzien van het beroep in cassatie met be-

trekking tot het openbaar ministerie bij het college dat het 
beroepen vonnis of arrest heeft gewezen, is voorgeschreven, 
is op den bijzonderen ambtenaar van toepassing, voor zoover de 
vervolging van hem uitgaat. De laatste zin van het eerste 
lid van artikel 499 is van overeenkomstige toepassing. 

Indien het beroep in cassatie door dien ambtenaar is ingesteld, 
kan, na de voordracht van het verslag, door of namens het 
bestuur der belastingen tot toelichting van het beroep het 
woord worden gevoerd. 

Artikel 504. 
De tenuitvoerlegging van veroordeelingen gewezen op de 

vervolgingen door bijzondere ambtenaren ingesteld, geschiedt 
in naam van het bestuur der belaotingen. 

Indien hechtenis of plaatsing in eene tuchtschool ter ver-
vanging van boete of verbeurdverklaring .van bepaalde voor-
werpen moet worden toegepast, geschieden de overlegging on 
het bericht, bedoeld in het laatste lid van artikel 538, aan 
de voormelde ambtenaren die alsdan do stukken stellen in 
handen van het openbaar mini iriie, ten einde die straf te 
doen toepassen. 

Artikel 505. 
Indien het verzoekschrift om gratie betreft eene straf tot 

welke de vervolging door bijzondere ambtenaren is ingesteld, 
geschiedt, in het geval van artikel 525, de kennisgeving 
bedoeld bij het derde lid van dat artikel, aan dio ambtenaren 
en is, buiten het geval van genoemd artikel, van toepassing 
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artikol 526, met dien verstande dat, waar in dat artikel het 
openbaar ministerie op welks last de uitvoering moet plaats 
hebben, wordt genoemd of bedoeld, daaronder ten deze worden 
verstaan de bh'zondere ambtenaren met de vervolging tot de 
straf belast. 

Artikel 506. 
Indien de voroordeeling betreft eene straf tot welke de ver-

volging door bijzondere ambtenaren is ingesteld, wordt de 
curator bedoeld by artikel 529, eerste lid, op de vordering van 
die ambtenaren benoemd, nadat het openbaar ministerie ter 
zake is gehoord. 

Artikel 507. 
Is de verdachte een rechtspersoon, dan treedt voor de 

beteekening aan zijn persoon of zijne woonplaats overeen-
komstig artikel 546, in de plaats eene beteekening overeen-
komstig artikel 4 onder 2° van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering. 

Artikel 508. 
Toepassing van lijfsdwang of beslag op goederen ter uit-

voering van een arrest of vonnis geschiedt met inachtneming 
van de vormen te dien aanzien voorgeschreven bh' het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, en in naam van 
het bestuur der belastingen. 

TITEL VIL 
Beckteriyke bevelen tot handhaving der openbare orde. 

Artikel 509. 
In het geval van ontdekking op heeterdaad van eenig 

strafbaar feit waardoor de openbare orde ernstig is aangerand 
en ter zake waarvan voorloopige hechtenis niet is toegelaten, 
kunnen de maatregelen in de navolgende bepalingen om-
schreven, worden toegepast, indien tegen den verdachte 
gewichtige bezwaren bestaan en er groot gevaar is voor herhaling 
of voortzetting van dat feit. 

Artikel 510. 
De officier van justitie van de plaats waar het feit is gepleegd, 

is bevoegd den verdachte te doen aanhouden en hem onver-
wijld te doen geleiden voor den rechter-commissaris. 

De officier van justitie doet de getuigen, deskundigen en 
tolken door een dienaar der openbare macht mondeling of 
schriftelijk oproepen om te verschijnen voor den rechter-com-
missaris. 

De verdachte wordt tot het einde van het onderzoek op 
last van den officier van justitie in verzekering gesteld. 

Artikel 511. 
De officier van justitie is bij het onderzoek door den rechter-

commissaris tegenwoordig en doet, na de zaak te hebben 
voorgedragen, de vorderingen welke hij in verband met de 
bepalingen van dezen Titel noodig oordeelt. 

De rechter-commissaris onderzoekt aanstonds de zaak. Het 
onderzoek geldt als een gerechtelijk vooronderzoek en wordt 
overeenkomstig de bepalingen van de tweede tot en met do 
vijfde afdeeling van den Derden Titel van het Tweede Boek 
gevoerd. 

De rechter-commissaris is bevoegd, zoo noodig onder bij-
voeging van een bevel tot medobrenging, te gelasten dat door 
hem aangewezen getuigen, deskundigen en tolken voor hem 
zullen verschijnen. De oproeping geschiedt overeenkomstig het 
tweede lid van het voorgaande artikel. 

In dat geval kan de rechter-commissaris het onderzoek voor 
ten hoogste vier en twintig uren schorsen. 

Artikel 512. 
Indien de rechter-commissaris geen termen vindt tot toe-

passing van eenigen maatregel op grond van artikel 509, 
beveelt hij de onmiddellijke invrijheidstelling van den verdachte. 

In het andere geval geeft de rechter-commissaris den ver-
dachte voor een bepaalden termyn de noodige bevelen ter voor-
koming van herhaling of voortzetting van het feit en vordert 
van hem eene bereidverklaring tot nakoming van die bevelen. 
De termijn eindigt van rechtswege op het oogenblik dat het 
ter zake van het strafbare feit gewezen vonnis in kracht van 
gewijsde is gegaan, of, indien daarbij straf of maatregel is 
opgelegd, zoodra het vonnis kan worden tenuitvoergelegd. 

De rechter-commissaris kan tevens verlangen dat voor de 
nakoming van de bevelen, in den vorm door hem te bepalen, 
zekerheid zal worden gesteld. 

Omtrent de zekerheidstelling gelden de bepalingen van artikel 
80, derde en vierde lid. 

De bevelen mogen de godsdienstige of staatkundige vrijheid 
niet beperken. 

Artikel 513. 
Indien de bereidverklaring wordt afgelegd en de verlangde 

zekerheid gesteld, beveelt de rechter-commissaris de onmiddellijke 
invryheidstelling van den verdachte. 

Artikel 51é. 
Indien de bereidverklaring niet wordt afgelegd of de verlangde 

zekerheid niet gesteld, beveelt de rechter-commissaris dat de 
verdachte in verzekering zal worden gesteld. 

De verzekering is van kracht gedurende een termijn van 
vijf dagen welke ingaat op den dag der tenuitvoerlegging. 
Artikel 05, derde lid, is van toepassing. Het bevel tot inver-
zekeringstelling is dadelijk uitvoerbaar. 

Op de vordering van den officier van justitie kan het bevel 
tot inverzekeringstelling door den rechter-commissaris eenmaal 
voor gelijken termijn worden verlengd. De verdachte wordt 
in de gelegenheid gesteld op de vordering te worden gehoord. 

De rechter-commissaris beslist met inachtneming van het 
eerste lid zoomede van de artikelen 512 en 513. 

De verdachte kan van het bevel tot inverzekeringstelling 
binnen drie dagen na de tenuitvoerlegging in hooger beroep 
komen bij de rechtbank die zoo spoedig mogelijk beslist, na 
den verdachte te hebben gehoord, althans opgeroepen. 

Artikel 515. 
Zoodra'het groote gevaar voor herhaling of voortzetting van 

het feit is geweken, beveelt de officier van justitie de onmid-
dellijke invrijheidstelling van den verdachte. 

De rechter-commissaris kan te allen tijde, hetzij ambtshalve, 
hetzij op de vordering van den officier van justitie of op het 
verzoek van den verdachte op de invrijheidstelling van den ver-' 
dachte bevelen. Artikel 513 is van toepassing. 

De rechtbank kan, ambtshalve of op het verzoek van den 
verdachte, het bevel tot inverzekeringstelling opheffen. Artikel 
69, tweede lid, is van toepassing. 

Het bevel kan mede worden opgeheven bij de uitspraak van 
het vonnis ter zake van het in artikel 509 bedoelde feit ge-
wezen. De opheffing wordt daarbij steeds bevolen, indien straf 
of maatregel ter zake van dat feit niet wordt opgelegd. 

Artikel 516. 
Indien de verdachte de hem gegeven bevelen niet nakomt, 

is iedere opsporingsambtenaar bevoegd hem aan te houden en 
onverwijld opnieuw te geleiden voor den officier van justitie. 
De opsporingsambtenaar kan, ter aanhouding van den verdachte, 
elke plaats betreden. De artikelen 120—123 zijn van toepassing. 

In dit geval of indien de verdachte niet kon worden aan-
gehouden, vordert de officier van justitie onverwijld dat de 
rechter-commissaris ter zake een onderzoek zal instellen. Deze 
geeft daaraan zoo spoedig mogelijk gevolg. 

Ten aanzien van het onderzoek en het oproepen van ge-
tuigen gelden de voorgaande bepalingen van dezen Titel. 
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Artikel 517. 
Indien de rechtercommissaris op grond van het onderzoek 

bedoeld in het voorgaande artikel, daartoe termen vindt, beveelt 
hy do onmiddellijke invrijheidstelling van den verdachte. 

In het andere geval beveelt de rechter-commissaris, indien 
de verdachte zich aan overtreding der hem gegeven bevelen 
heeft schuldig gemaakt, dat deze in verzekering zal worden 
gesteld. De artikelen 514, tweede, derde en vijfde lid, en 515, 
met uitzondering van den tweeden zin van het tweede lid, 
zyn van toepassing. 

In elk geval kan de rechter-commissaris, indien hem blijkt 
dat de verdachte de hem gegeven bevelen niet is nagekomen, 
bij het bevel, bedoeld in het eerste of tweede lid, tevens de 
zekerheid vervallen verklaren aan den Staat. 

Artikel 83 is van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 518. 
Tegen de beslissing tot afwijzing van eene door den officier 

van justitie krachtens de bepalingen van dezen Titel genomen 
vordering staat geen beroep open. 

V I J F D E B O E K . 
Tenuitvoerlegging en kosten. 

TITEL I. 
Tenuitvoerlegging. 

EERSTE AFDEELING. 
ALGEIIEENE BEPALINGEN. 

Artikel 519. 
De tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen geschiedt 

op last van het openbaar ministerie bij het gerecht dat de 
beslissing heeft gegeven of tot hetwelk de rechter van wien 
de beslissing afkomstig is, behoort. 

Artikel 520. 
De beleedigde partij die zich in het geding over de strafzaak 

gevoegd heeft, doet zelve het vonnis of arrest, voor zoover hare 
vordering aangaat, ten uitvoer leggen, op de wyze bepaald 
voor vonnissen in burgerlijke zaken. 

Artikel 521. 
Indien bij dit wetboek eenige beteekening, dagvaarding, 

oproeping, kennisgeving, aanzegging of andere mededeeling 
is voorgeschreven, gsschiedt deze, indien niet anders is bepaald, 
op last van het openbaar ministerie dat de zaak opspoort, 
vervolgt of het laatst vervolgd heeft. 

Artikel 522. 
Het openbaar ministerie kan, voor de tenuitvoerlegging van 

rechterlijke of eigen beslissingen, den noodigen bijzonderen of 
algemeenen last geven aan de deurwaarders en aan de op-
sporingsambtenaren. Tenzij de last uitgaat van den procureur-
generaal bij het gerechtshof, wordt deze niet gegeven aan de 
ambtenaren genoemd in artikel 144 n°. 1 en n°. 2. 

Het openbaar ministerie roept voor die tenuitvoerlegging 
zoo noodig de tusschenkomst in van het openbaar ministerie 
in andere rechtsgebieden, dat dan gelijken last kan geven, 
als in het voorgaande lid bedoeld. 

Artikel 150 is ten aanzien van alle ambtenaren door of op 
wier last de tenuitvoerlegging geschiedt, van toepassing. 

TWEEDE AFDEELING. 
UITVOERBAARHEID VAN BESLISSINGEN. 

Artikel 523. 
Voor zoover niet anders is bepaald, mag geen beslissing 

worden ten uitvoer gelegd, zoolang daartegen nog eenig 
gewoon rechtsmiddel openstaat en, zoo dit is aangewend, 
totdat het is ingetrokken of daarop is beslist. 

Artikel 524. 
Voor zoover betreft veroordeelendo vonnissen of arresten, 

biyft ook nadat zy in kracht van gewijsde zijn gegaan, indien 
de veroordeelde dit uitdrukkelijk verlangt, de tenuitvoerlegging 
opgeschort gedurende de volgende acht dagen. 

Indien do zaak beëindigd is door een arrest gewezen op 
een beroep in cassatie, loopt de termijn van den dag waarop 
de kennisgeving is geschied, bij het tweede lid van artikel 419 
voorgeschreven. 

Artikel 525. 
Binnen den in het voorgaand artikel bepaalden termijn kan 

de veroordeelde een verzoekschrift om gratie ongesloten inleveren 
of doen inleveren op de griffie van het gerecht dat het vonnis 
of arrest heeft uitgesproken. 

Door deze inlevering blijft de tenuitvoerlegging opgeschort, 
zoolang op het verzoek niet is beschikt. 

De griffier houdt aanteekening van den dag der inlevering; 
hij geeft daarvan onverwijld schriftelijk kennis aan het open-
baar ministerie op welks last de tenuitvoerlegging van het 
vonnis of arrest moet plaats hebben, en verzendt het verzoek-
schrift onmiddellijk aan den Minister van Justitie, ten einde 
aan den Koning te worden ingeleverd. 

Artikel 526. 
Ook buiten het geval bij het voorgaand artikel bedoeld, blijft 

de tenuitvoerlegging opgeschort, zoolang niet beschikt is op 
een verzoekschrift om gratie, met welks indiening het openbaar 
ministerie dat met de tenuitvoerlegging is belast, op de in de 
beide volgende leden genoemde wyze of vanwege den Minister 
van Justitie schriftelijk is bekend gemaakt. 

Te dien einde geeft het rechterlijk college of de kantonrechter 
in wiens handen een verzoekschrift om gratie is gesteld, aan 
dat openbaar ministerie van de indiening onverwijld schriftelijk 
kennis. 

In de gevallen waarin het advies wordt ingewonnen van 
den Hoogon Raad, geeft deze van de indiening schriftelijk 
kennis aan den procureur-generaal die dat openbaar ministerie 
daarmede onverwijld schriftelijk in kennis stelt. 

Artikel 527. 
Indien echter de tenuitvoerlegging is toegelaten of niet 

van de geheele straf gratie is verleend, wordt het vonnis of 
arrest zoodra mogelijk ten uitvoer gelegd. 

Voor zoover de straf bestaat in geldboete of verbeurdver-
klaring van bepaalde voorwerpen, wordt door den ambtenaar 
in wiens naam de tenuitvoerlegging geschiedt, een bepaalde 
termijn van ten hoogste twee maanden gesteld, binnen welken 
de geldboete moet worden voldaan, of de verbeurd verklaarde 
voorwerpen moeten worden uitgeleverd of wel het geldelijk 
bedrag waarop zij bij de uitspraak zijn geschat, moet worden 
betaald. Die termijn kan door dien ambtenaar telkens worden 
verlengd, doch mag nimmer den duur van één jaar te boven gaan. 

Artikel 528. 
Indien vóór de tenuitvoerlegging van een in kracht van 

gewijsde gegaan vonnis of arrest, houdende veroordeeling tot 
vrijheidsstraf of tot de straf van berisping, de veroordeelde 
krankzinnig is geworden, beveelt het gerecht dat het vonnis of 
arrest heeft uitgesproken, de opschorting der tenuitvoerlegging. 

De opschorting wordt bevolen, hetzij op de vordering van 
het openbaar ministerie, hetzij op het verzoekschrift van den 
raadsman van den veroordeelde. Ten aanzien van den raadsman 
gelden de bepalingen van den Derden Titel van het Eerste Boek. 

Na het herstel wordt het bevel tot opschorting door hetzelfde 
gerecht, op vordering van het openbaar ministerie, ingetrokken. 

Artikel 529. 
Indien, ondanks de krankzinnigheid van den veroordeelde, 

de tenuitvoerlegging van andere dan bij het voorgaand artikel 
bedoelde straffen mogelijk is, wordt de curator op de gewone 
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wn'ze tot voldoening aan het vonnis of arrest uitgenoodigd. 
Zoo de veroordeelde nog geen curator heeft, wordt deze zoo 
noodig te dien einde benoemd op do vordering van het openbaar 
ministerie op welks last de tenuitvoerlegging moet plaats hebben. 

Ten aanzien van de vervangende hechtenis is het voorgaand 
artikel van toepassing. 

DERDE AFDEELING. 
TENUITVOERLEGGING VAN BEVELEN TOT VRIJHEIDSBENEMING 

EN VEROORDEELENDE VONNISSEN OP ARRESTEN. 

Artikel 530. 
De last tot tenuitvoerlegging van een bevel tot vrijheids-

beneming of veroordeelend vonnis of arrest behelst eene zoo 
nauwkeurig mogehjke aanduiding van den te vatten persoon, 
eene opgave van de beslissing of het bovel waarop de aan-
houding steunt, en eene vermelding van de plaats waarheen 
de aangehoudene moet worden overgebracht, of van den rechter 
of ambtenaar voor wien hy moet worden geleid. 

De ambtenaar die overeenkomstig den last een persoon heeft 
aangehouden, geleidt dezen onverwijld naar de plaats of voor 
den rechter of ambtenaar, in den last vermeld. 

Indien de aangehoudene beween niet te zyn de persoon 
tegen wien de last is gericht, zal hij, indien hij krachtons het 
voorgaande lid naar eene andere plaats moet worden over-
gebracht, te voren in de gelegenheid worden gesteld om te worden 
gehoord door den kantonrechter, den commissaris van politie 
of den burgemeester ter plaatse waar hij is aangehouden. 

Artikel 531. 
De met de tenuitvoerlegging belaste ambtenaar kan ter aan-

houding van den te vatten persoon elke plaats betreden. De 
artikelen 120—123 zijn van toepassing. 

Artikel 532. 
De opneming van een persoon tegen wien een bevel tot 

vrijheidsbeneming of veroordeelend vonnis of arrest wordt ten 
uitvoer gelegd, in de daartoe bestemde gevangenis, rijkswerk-
inrichting of tuchtschool, geschiedt hetzij op vertoon van het 
bevel tot voorloopige hechtenis of inverzekeringstelling, of wel 
van het veroordeelend vonnis of arrest of een uittreksel daar-
van, hetzij op vertoon van den last tot tenuitvoerlegging van 
het openbaar ministerie. 

In het laatste geval doet de ambtenaar die den last heeft 
gegeven, het bevel tot voorloopige hechtenis of inverzekcring-
stelling of, ingeval van tenuitvoerlegging van vrijheidsstraf, 
het veroordeelend vonnis of arrest of een uittreksel daarvan 
ten spoedigste toekomen aan het hoofd van het gesticht. 

Artikel 533. 
De hoofden van gevangenissen, rijkswerkinrichtingen en tucht-

scholen zijn verplicht een register te houden volgens een door 
den Minister van Justitie vast te stellen model. 

Artikel 534. 
In het register worden bij de opneming van een persoon 

tegen wien een bevel tot vrijheidsbeneming of veroordeelend 
vonnis of arrest wordt ton uitvoer gelegd, diens naam, voor-
naam, beroep, geboorteplaats en woon- of verblijfplaats inge-
schreven. Indien het een of ander onbekend is, wordt daarvan 
melding gemaakt. 

De inschrijving wijst verder aan: 
den rechter of den ambtenaar, wiens beslissing wordt ten 

uitvoer gelegd; 
de dagteekening van die beslissing; 

den dag en het uur, waarop de opneming geschiedt, en zoo 
mogelijk het oogenblik waarop de vrijheidsbeneming is aan-
gevangen; 

bij veroordeeling, den duur der straf. 
De inschryving wordt mode onderteekend door den ambtenaar 

dio het bevel, vonnis of arrest ten uitvoer legt. Deze ontvangt 
van het hoofd van het gesticht de schriftelijke verklaring dat 
de opneming hoeft plaats gehad, welke verklaring hij overlegt 
aan den ambtenaar op wiens last de tenuitvoerlegging is 
geschied. 

Artikel 535. 
In het bovengemeld register wordt ter zijde van de inschrijving 

aangeteekend do dag en het uur waarop hot verbljjf van den 
gevangene of verpleegde in het gesticht ophoudt, met ver-
melding van de beslissing krachtens welke, of van eenige 
andere oorzaak ten gevolge waarvan dit plaats heeft. 

Het hoofd van het gesticht onderteekent de inschrijving als-
mede de aanteekeningen in dit artikel bedoeld. 

Artikel 536. 
De invrijheidstelling geschiedt door het hoofd van het ge-

sticht, zoodra de duur van den straftijd is verstreken of de 
geldigheid van het bevel ophoudt, of zoodra door het daartoe 
bevoegd gezag hem daartoe de last wordt verstrekt. 

Artikel 537. 
De rechtbanken waken voor de nakoming van de voorschriften 

der artikelen 532—536 en doen te dien einde de gevam 
genissen, rijkswerkinrichtingen en tuchtscholen binnen haar 
rechtsgebied door commissarissen uit haar midden op on-
bepaalde tijden, doch ten minste twee maal 'sjaars, bezoeken. 

Van de bevindingen wordt telkenmale schriftelijk verslag 
gedaan aan den Minister van Justitie. 

De officieren van justitie zijn verplicht tot het bezoeken 
en het doen van verslag op den voet als in de voorgaande 
leden is vermeld. 

Artikel 538. 
De tenuitvoerlegging van vonnissen of arresten, houdende 

veroordeeling tot boete of verbeurdverklaring van bepaalde 
voorwerpen, geschiedt, indien de zaak door het openbaar 
ministerie is aanhangig" gemaakt, in naam van het openbaar 
ministerie met het doen uitvoeren van het vonnis of arrest 
belast, door het bevoegd bestuur. Indien door het openbaar 
ministerie en den veroordeelde binnen tweemaal vier en twintig 
uren na de uitspraak afstand is gedaan van de bevoegdheid 
om rechtsmiddelen aan te wenden, kunnen betaling en uit-
levering binnen driemaal vier en twintig uren na de uitspraak 
ter griffie geschieden. 

Indien hechtenis of plaatsing in eene tuchtschool ter ver-
vanging van boete of verbeurdverklaring van bepaalde voor-
werpen moet worden toegepast, geeft het met de uitvoering 
belast bestuur, onder overlegging van de stukken, van de 
niet-voldoening aan het vonnis of arrest onverwijld schriftelijk 
bericht aan het bij het voorgaande lid bedoelde openbaar 
ministerie. 

Artikel 539. 
Indien iemand overeenkomstig de bepalingen van artikel 74 

van het Wetboek van Strafrecht de vervolging wenscht te 
voorkomen, zal hij, voorzien van eene schriftelijke machtiging 
van het openbaar ministerie bij het tot berechting der zaak 
bevoegde kantongerecht, binnen den termijn bij die machtiging 
daartoe bepaald, ten kantore van den met de invordering der 
boeten belasten ambtenaar of op de griffie van dat kantongerecht 
of van het kantongerecht binnen welks rechtsgebied zijne 
woonplaats gelegen is, het maximum der gestelde boete moeten 
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betalen en de aan verbeurdverklaring onderworpen voorwerpen 
moeten afgeven of do waarde waarop z\] door het openbaar 
ministerie zijn geschat, moeten voldoen. 

VIERDE AFDEELING. 

RECHTSGEDING TOT HERKENNING VAN VEROORDEELDEN OF 
VAN ANDERE GEVONNISTE PERSONEN. 

Artikel 540. 
Indien iemand die tot het ondergaan van straf is aange-

houden, blijft ontkennen de veroordeelde te zijn, of indien 
daaromtrent niettegenstaande erkentenis twijfel blijft bestaan, 
beslist het gerecht dat in eersten aanleg van het strafbaar feit 
heeft kennisgenomen, of hij al of niet de veroordeelde is. 

Artikel 541. 
Tot het onderzoek wordt, op de vordering van het openbaar 

ministerie, in eene door het gerecht te bepalen terechtzitting 
met den meesten spoed overgegaan. 

Het openbaar ministerie doet den aangehoudene, de getuigen 
die van zijnentwege zullen gehoord worden en die waarop de 
aangehoudene zich beroept, dagvaarden. Indien het openbaar 
ministerie weigert een getuige te dagvaarden, kan het gerecht, 
op hot verzoek van den aangehoudene, de dagvaarding bevelen, 
onverminderd de bevoegdheid van den aangehoudene om zelf 
getuigen te dagvaarden. 

Bij de dagvaarding wordt aan den aangehoudene opgave 
gedaan van den naam, het beroep en de woon- of verblijf-
plaats, of bij onbekendheid van een of ander, de aanduiding 
zoo nauwkeurig mogelijk van de getuigen die vanwege het 
openbaar ministerie, met inachtneming van het bepaalde bij 
het eerste lid, worden gedagvaard. 

Indien de zaak bij een rechterlijk college is aangebracht, 
wordt den aangehoudene door den voorzitter een raadsman 
toegevoegd. Ten aanzien van den raadsman gelden de be-
palingen van den Derden Titel van het Eerste Boek. 

Artikel 542. 
Het onderzoek en de beslissing geschieden overeenkomstig 

de bepalingen van den Zesden of Zevenden Titel van het Tweede 
Boek of van den Eersten Titel van het Vierde Boek, naar 
gelang de zaak bij eene rechtbank, bij een kantongerecht, of 
bij den Hoogen Raad is aangebracht. 

Artikel 543. 
Indien het gerecht de identiteit niet aanneemt, gelast het 

de invrijheidstelling. In het andere geval wordt de tenuit-
voerlegging geacht te zijn aangevangen op het oogenblik der 
vrijheidsbeneming. 

Artikel 544. 
De vonnissen en arresten, houdende beslissingen omtrent 

de rdentiteit, zijn vatbaar voor zoodanig beroep als tegen de 
vonnissen of arresten waarbij over het strafbaar feit uitspraak 
werd gedaan, openstond. 

Het beroep wordt naar de gewone regelen ingesteld en 
vervolgd. Het onderzoek en de beslissing geschieden overeem 
komstig den Tweeden of Derden Titel van het Derde Boek, 
naar gelang hooger beroep dan wel beroep in cassatie is ingesteld. 

Artikel 544 a. 
Ten aanzien van personen die tot het ondergaan van 

eenigen maatregel zijn aangehouden, vindt deze afdeeling 
overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat, indien 
de identiteit wordt aangenomen, tot toepassing van den maat-
regel wordt overgegaan. 

VIJFDE AFDEELING. 
UITBRENGEN VAN EXPLOTEN EN DOEN VAN VERKLARINGEN 

EN MEDEÜEELINGEN. 

Artikel 545. 
Voor zoover geene oproepingen, kennisgevingen of andere 

mededeelingen krachtens dit wetboek op andere wijze zün 
toegelaten, geschieden alle daarbij voorgeschreven beteekonin-
gen, dagvaardingen, oproepingen, kennisgevingen, aanzeggingen 
of andere mededeelingen bh' exploot en wel, indien dit op 
last van het openbaar ministerie of van andere ambtenaren 
daartoe bij de wet gemachtigd, wordt uitgebracht, b\j exploot 
van een deurwaarder of dienaar der openbare macht, en 
anders bij exploot van een deurwaarder. 

Artikel 546. 
De exploten aan het openbaar ministerie geschieden aan 

zyne leden in persoon of aan het parket. 
Alle andere exploten geschieden: 

aan hen die in verzekerde bewaring zijn, in persoon; 
aan alle anderen in persoon of aan hunne woonplaats hier 
te lande; is die woonplaats niet bekend, aan zijne verblijf-
plaats hier te lande; is ook deze niet bekend, dan geschiedt 
de beteekening door middel van aanplakking van het afschrift; 
de aanplakking geschiedt aan het gebouw waar de rechter 
zetelt die van de zaak moet kennisnemen dan wel het laatst 
kennisgenomen heeft; gaat echter het exploot uit van het 
openbaar ministerie, dan geschiedt de aanplakking aan het 
gebouw van het gerecht waartoe dat openbaar ministerie behoort. 

Alles op straffe van nietigheid. 
Ingeval van aanplakking wordt, bij bekende verblijfplaats 

buitenslands, door den ambtenaar met de beteekening belast, 
tevens een afschrift bij aangeteekenden brief verzonden aan 
hem tot wien het exploot is gericht. 

Artikel 547. 
Met uitzondering van het geval dat de beteekening door 

middel van aanplakking geschiedt, wordt in het exploot melding 
gemaakt van den persoon met wien is gesproken en wordt 
aan dezen afschrift gelaten. 

Ingeval de ambtenaar met het doen van het exploot belast, 
noch den persoon aan wien het gericht is, noch iemand van 
diens huisgenooten aan zijne woon- of verblijfplaats vindt, zal 
hij het afschrift terstond ter hand stellen aan het hoofd van 
het plaatselijk bestuur of een door dezen aangewezen ambte-
naar, die het oorspronkelijke voor gezien zal moeten teekenen 
en het afschrift zoo mogelijk aan den persoon aan wien het 
gericht is, zal moeten doen toekomen, zonder dat van dit 
laatste echter in rechten zal behoeven te blijken. 

Alles op straffe van nietigheid. 
Bij bekende verblijfplaats buitenslands wordt door den 

ambtenaar met de beteekening belast, tevens een afschrift bij 
aangeteekenden brief verzonden aan hem tot wien het exploot 
is gericht. 

Artikel 548. 
De nietigheid bij de artikelen 546 en 547 gesteld, wordt 

door vrijwillige verschijning gedekt. 

Artikel 549. 
In alle gevallen waarin bij dit wetboek eene schriftelijke 

oproeping, kennisgeving of mededeeling is voorgeschreven, 
geschiedt deze hetzij op de gewone wijze over de post, hetzij 
per telegram, hetzij door uitreiking op andere wijze, doch dan 
aan den betrokkene in persoon of op andere voldoende wijze. 

Artikel 550. 
Indien de laatste dag van een termijn binnen welken eenige 

aanteekening of verklaring ter griffie moet geschieden, op een 
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zoodanigon valt waarop de griffie gesloten is, kan die aan-
teekening of verklaring gedaan worden op den eerstvolgendon 
dag waarop de griffie geopend is. 

T I T E L I I . 

Kosten. 

Artikel 552. 
Indien de zaak eindigt zonder oplegging van straf of maat-

regel, worden den gewezen verdachte of zynen erfgenamen 
uit 's Ryks kas vergoed alle kosten door hem gemaakt tot 
dagvaarding en schadeloosstelling van getuigen of deskundigen, 
tot het doen van exploten of tot overlegging of afgifte van 
stukken, en zijne reiskosten tot het by wonen ter terechtzitting 
van onderzoek en uitspraken, met uitzondering van de kosten 
welke noodeloos zijn gemaakt. 

Ook indien de zaak eindigt met oplegging van straf of maat-
regel worden alle kosten door den gewezen verdachte gemaakt 
tot dagvaarding en schadeloosstelling van getuigen of des-
kundigen, tot het doen van exploten of tot overlegging of 
afgifte van stukken, hem of zijnen erfgenamen vergoed, voor 
zoover de aanwending dier kosten dooi het belang van het 
onderzoek werd gevorderd. Voor zoover de aanwending dier 
kosten door de intrekking van dagvaardingen of rechtsmiddelen 
door het openbaar ministerie nutteloos is geworden, worden 
zij alle vergoed, met uitzondering van de zoodanige welke 
noodeloos zijn gemaakt. 

Het bedrag van de vergoeding wordt op verzoek van den 
gewezen verdachte of van zijne erfgenamen en met inacht-
neming van vorenstaande regelen en van de bepalingen van 
het tarief van gerechtskosten in strafzaken vastgesteld, zoodra 
de zaak beëindigd is. De vaststelling geschiedt bij het gerecht 
in feitelijken aanleg, waarvoor de zaak tijdens de beëindiging 
daarvan werd vervolgd of anders het laatst werd vervolgd, 
en wel door den kantonrechter of door den voorzitter van het 
gerecht. De voorzitter kan een der raadsheeren of rechters, 
die over de zaak hebben gezeten, daartoe aanwijzen. De 
kantonrechter of de voorzitter, raadsheer of rechter geeft 
voor het bedrag van de vergoeding een bevelschrift van tenuit-
voerlegging af. 

De gewezen verdachte kan op het verzoek worden gehoord. 
Indien hij dit verlangt, wordt hij gehoord, althans opgeroepen. 
Dit lid geldt mede ten aanzien van de erfgenamen van den 
gewezen verdachte. 

Artikel 554. 
De kosten van uitlevering of overbrenging van voorwerpen 

ingevolge een bevel van den rechter-commissaris of van den 
officier van justitie worden den betrokken persoon op de be-
grooting van den rechter-commissaris of wel van den officier 
van justitie uit 's Rijks kas vergoed. 

De rechter-commissaris of de officier van justitie geeft daar-
voor een bevelschrift van tenuitvoerlegging af. 

I JX H O XJ I>. 

E E R S T E BOEK. 
Algemeene Bepalingen. 

TITEL 1. 
Strafvordering in het algemeen. 

Eerste Afdeeling. Inleidende bepaling (art. 1). 

Tweede Afdeeling. 

Derde Afdeeling. 

Vierde Afdeeling. 

Vijfde Afdeeling. 

Zesde Afdeeling. 

Betrekkelijke bevoegdheid der arrondisse-
ments-rechtbanken en kantongerechten tot 
kennisneming van strafbare feiten (artt. 
4—8). 

Bevoegdheid der ambtenaren van het open-
baar ministerie tot vervolging van straf-
bare feiten (artt. 9—13). 

Beklag over het niet vervolgen van strafbare 
feiten (artt. 14—15). 

Schorsing der vervolging (artt. 16—22). 

Behandeling door de raadkamer (artt. 
23—27a). 

TITEL I I . 
De verdachte (artt. 28—33a). 

TITEL I I I . 
De raadsman. 

A l g e m e e n e b e p a l i n g (art. 34). 

Eerste Afdeeling. Keuze van een raadsman (artt. 35—36). 

Tweede Afdeeling. Toevoeging van een raadsman (artt. 37—45). 

§ 1. Algemeene bepalingen (artt. 37—41). 

§ 2. Vervanging van den toegevoegden 
raadsman (art. 42). 

§ 3. Kennisgeving der toevoeging (art. 43). 

§ 4. Belooning en vergoeding van kosten 
(artt. 44—45). 

Derde Afdeeling. Bevoegdheden van den raadsman betreffende 
het verkeer met den verdachte en de kennis-
neming van processtukken (artt. 46—47). 

TITEL IV. 
Eeaige bijzondere dwangmiddelen. 

Eerste Afdeeling. 

Tweede Afdeeling. 

Aanhouding en inverzekeringstelling (artt. 
53—62a). 

Voorloopige hechtenis (artt. 63—93). 

§ 1. Bevelen tot voorloopige hechtenis 
(artt, 63—76). 
§ 2. Het hooren van den in voorloopige 
hechtenis gestelden verdachte (art. 77). 

Ilaii Islingen tier Statnn-Genera<il. Bijlagen. 1919—1920. 
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§ 3. Inhoud der bevelen en hunne be-
teekening (artt. 78—79). 

§ 4. Schorsing der voorloopige hechtenis 
(artt. 80—88). 

§ 5. Schadevergoeding voor ondergane voor-
loopige hechtenis (artt. 89—93). 

Derde Afdeding. Inbeslagneming. 

§ 1. Algemeene bepaling (art. 94). 

§ 2. Inbeslagneming door opsporingsambte-
naren of bijzondere personen (artt. 95—103). 

§ 3. Inbeslagneming door den rechter-
commissaris tijdens het gerechtelijk voor-
onderzoek (artt. 104—115). 

§ 4. Bewaring van in beslag genomen voor-
werpen (artt. 116—119). 

Vierde Afdeeling. Binnentreden van woningen en betreden 
van enkele bijzondere plaatsen (artt. 
120—123). 

Vijfde Afdeeling. Handhaving der orde ter gelegenheid van 
ambtsverrichtingen (art. 124). 

Zesde Afdeeling. Maatregelen ter gelegenheid vaneene schouw 
of eene huiszoeking (art. 125). 

TITEL V. 
Beëediging (art. 126). 

TITEL VI. 

Bctcckenis van sommige in het wetboek voorkomende 
uitdrukkingen (artt. 129—141). 

T W E E D E B O E K . 
Strafvorder ing i n e e r s t e n aanleg . 

TITEL I. 

Het opsporingsonderzoek. 

Eerste Afdeeling. Algemeene bepalingen (artt. 142—150). 

Tweede Afdeeling. De officieren van justitie (artt. 151—154). 

Derde Afdeeling. Overige ambtenaren met de opsporing 
belast (artt. 155—162). 

Vierde Afdeeling. Aangiften en klachten (artt. 163—169). 

Vijfde Afdeeling. Beslissingen omtrent vervolging (art. 170). 

TITEL II. 
De reehter-commissaris belast met de behandeling 

van strafzaken. 
Eerste Afdeeling. Benoeming en ontslag (artt. 171—173). 
Tweede Afdeeling. Verrichtingen van den reehter-commissaris 

in het algemeen (artt. 174—183). 

TITEL III. 
Gang van het gerechtelijk vooronderzoek. 

Eerste Afdeeling. De vordering van den officier van justitie 
(artt. 184—187). 

Tweede Afdeeling. Instellen van het gerechtelijk vooronder-
zoek (artt. 188—201). 

Derde Afdeeling. Het verhoor van den verdachte (artt. 202— 
212). 

Vierde Afdeeling. Het verhoor van den getuige (artt. 213— 
229). 

Vijfde Afdeeling. Deskundigen (artt. 230—240). 

Zesde Afdeeling. Sluiting van het gerechtelijk vooronderzoek 
(artt. 241—243a). 

Zevende Afdeeling. Handelingen van den reehter-commissaris 
na do sluiting van het gerechtelijk voor-
onderzoek (art. 244). 

TITEL IV. 
Beslissingen omtrent verdere vervolging (artt. 245—256). 

SLOTBEPALINGEN BETREFFENDE HET VOOR-
BEREIDENDE ONDERZOEK. 

(artt. 257—258). 

TITEL V. 
Het aanbangig maken der zaak ter terechtzitting 

(artt. 259—267a). 

TITEL VI. 
Behandeling door de rechtbank ter terechtzitting. 

Eerste Afdeeling. Onderzoek der zaak op de terechtzitting 
(artt. 268—324). 

Tweede Afdeeling. Beleedigde partij (artt. 325—330). 

Derde Afdeeling. Bewijs (artt. 331—337). 

Vierde Afdeeling. Beraadslaging en uitspraak (artt. 338—359) 

TITEL VII. 
Rechtsgeding bij het kantongerecht 

(artt. 360—374). 

D E R D E B O E K . 
Rechtsmiddelen. 

A. GEWONE RECHTSMIDDELEN. 

TITEL I. 

Verzet tegen einduitspraken 
(artt. 375—379). 

TITEL II. 
Hooger beroep van uitspraken. 

Eerste Afdeeling. Hooger beroep bij het gerechtshof (artt. 
380—400). 

Tweede Afdeeling. Hooger beroep bij de arrondissements-recht-
bank (art. 401). 

TITEL III. 

Beroep in cassatie van uitspraken 
(artt. 402—419). 
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TITEL IV. 

Hoogcr beroep en beroep in cassatie van beschikkingen. 
Bezwaarschriften (artt. 420—433). 

TITEL V. 
Bepalingen aan de voorafgaande drie Titels gemeen 

(artt. 424—427). 

TITEL VI. 
Intrekking en afstand van gewone rechtsmiddelen 

(artt. 428—430). 

B. BUITENGEWONE RECHTSMIDDELEN. 

TITEL VIL 
Cassatie „in het belang der wet" 

(art. 431). 

TITEL Vlll . 
Herziening van arresten en vonnissen 

(artt. 432—456). 

V I E R D E B O E K . 
Eenige rechtsplegingen van bij zonderen aard. 

TITEL I. 
Strafvordering ter zake van strafbare feiten waarvan 

de Hooge Baad in eersten aanleg kennis 
neemt (artt. 457—460). 

TITEL II. 
Berechting van minderjarigen (artt. 461—478). 

TITEL III. 
Vervolging en berechting van rechterlijke 

ambtenaren (artt. 479—480). 

TITEL IV. 
Verschooning en wraking van rechters 

(artt. 481—493). 

TITEL V. 
Geschillen over rechtsmacht (artt. 494—496). 

TITEL VI. 
Strafvordering in rtyksbelastlngzaken 

(artt. 497—508). 

TITEL VIL 
Bechteriyke bevelen tot handhaving der 

openbare orde (artt. 509—518). 

Eerste Afdeeling. 
Tweede Afdeeling. 

VIJFDE BOEK. 
Tenuitvoerlegging en kosten. 

TITEL I. 
Algemeene bepalingen (artt. 519—522). 

beslissingen (artt< Uitvoerbaarheid 
523—529). 

van 

Derde Afdeeling. 

Vierde Afdeeling. 

Vijfde Afdeeling. 

Tenuitvoerlegging van bevelen tot vriï'-
heidsbeneming en veroordeelende vonnissen 
of arresten (artt. 530—539). 
Rechtsgeding tot herkenning van ver-
oordeelden of van andere gevonniste per-
sonen (artt. 540—544a). 

Uitbrengen van exploten en doen van ver-
klaringen en mededeelingen (artt. 545—550). 

TITEL II. 
Kosten (artt 552—554). 

Slotbepaling. 
Het in werking treden van het Wetboek van Strafvordering 

wordt nader bij de wet geregeld. 

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 

De Minister van Justitie, 

\ 




