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individuele of collectieve zelfverdediging, hetzij tot herstel van inter
nationale vrede en veiligheid. 

18. In artikel 135 worden de woorden „de artikelen 92—95" 
gelezen: de artikelen 92—95a. 

Artikel IU 

1. Artikel 9 van het Wetboek van Militair Strafrecht wordt als 
volgt gelezen: 
Bij schuldigverklaring aan een misdrijf, waarop de doodstraf is ge
steld, wordt die straf niet uitgesproken dan in geval de rechter met 
eenparigheid van stemmen dat misdrijf bewezen en de verdachte 
deswege strafbaar acht. 

2. In artikel 45 van het Wetboek van Militair Strafrecht vervallen 
de woorden „en de rechter oordeelt dat de veiligheid van den Staat de 
toepassing van de doodstraf eischt,". 

3. De artikelen 79, 91—93 en 154 van het Wetboek van Militair 
Strafrecht vervallen. 

4. Aan het eerste lid van artikel 153 van het Wetboek van Militair 
Strafrecht wordt, onder vervanging van de punt door een komma
punt, toegevoegd: 

3°. hij die diefstal pleegt aan of tegen een dode, zieke of in de 
krijg verwonde, behorende tot de krijgsmacht van een der strijdende 
partijen. Onder hen, die behoren tot de krijgsmacht van een der strij
dende partijen, worden voor de toepassing van deze bepaling gerekend 
allen, die bij deze krijgsmacht in dienstbetrekking zijn of haar met 
toestemming van de militaire overheid vergezellen of volgen. 

Artikel IV 

In artikel 78 van de Invoeringswet Militair Straf en Tuchtrecht 
vervalt het gestelde onder 1°. 

De nummers 2°. en 3°. worden gelezen: 1°. en V'. 

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

De Minister van Justitie, 

De Minister van Oorlog, 

De Minister van Marine, 
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MEMORIE VAN TOELICHTING 

Algemene beschouwingen 

De bepalingen in het Wetboek van Strafrecht omtrent de mis
drijven tegen de veiligheid van de Staat hebben vóór de jongste 
oorlog vrijwel geen toepassing gevonden. Reeds toen deze oorlog 
zijn schaduwen vooruit wierp werden deze bepalingen als onvol
doende ondervonden. Toen de oorlog was uitgebroken bleken zij ook 
inderdaad niet berekend op de omstandigheden. 

Met de mogelijkheid toch ener vijandelijke bezetting van het grond
gebied en van tijdens die bezetting gepleegde misdrijven tegen de 
veiligheid van de Staat of van zijn burgers wordt in de bestaande 
wetgeving geen rekening gehouden. De strafposities, op deze mis
drijven gesteld, zijn opgesteld vóór de tijd, dat men door bittere 
ervaring geleerd had, welke ernstige bedreiging voor Staat en ge
meenschap deze misdrijven kunnen vormen en welke catastrophale 
gevolgen zij voor individuele burgers tijdens een vijandelijke bezet
ting kunnen medebrengen. 

Toen in April 1940 een ontwerp werd ingediend tot wijziging 
van artikel 98 van het Wetboek van Strafrecht (ontwerp 323) heeft de 
regering op aandrang van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
dit ontwerp in dier voege gewijzigd, dat ook de strafposities van 
andere misdrijven tegen de veiligheid van de Staat werden verhoogd. 
Tengevolge van de vijandelijke inval heeft dit ontwerp het Staats
blad niet bereikt. Met betrekking tot deze misdrijven, voor zover 
zij gepleegd waren tijdens de bezetting, heeft de noodwetgever in het 
Besluit Buitengewoon Strafrecht voorzieningen getroffen. Ook ten , 
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aanzien van de berechting dezer delicten bleken bijzondere voorzie
ningen onvermijdelijk. De werkingssfeer van deze besluiten reikt echter 
niet verder dan de tot 15 Mei 1945 gepleegde delicten. Indien weder
om onverhoopt oorlog en bezetting over het land zouden komen, 
zouden, tenzij de wetgever wederom achteraf zou ingrijpen, de bepa
lingen toepassing vinden, die, naar gebleken is, niet kunnen voldoen. 

Voorts heeft de Nederlandse wetgeving geen gelijke tred gehouden 
met de ontwikkeling van het internationale strafrecht op het punt van 
oorlogsmisdrijven. 

De ambtsvoorganger van de ondergetekende heeft daarom in 
December van het jaar 1948 een commissie ingesteld met de opdracht 
na te gaan welke voorzieningen op het punt van materieel en formeel 
recht getroffen moeten worden met betrekking tot misdrijven tegen de 
veiligheid van de Staat, gepleegd in geval van oorlog en met betrek
king tot andere met oorlog en bezetting in verband staande strafwaar
dige feiten. Deze commissie stond onder voorzitterschap van Mr. Dr. 
J. Donner, terwijl daarvan deel uitmaakten Prof. Mr. W. P. J. Pompe, 
Prof. Mr. G. E. Langemeijer, Mr. B. H. Kazemier en Mr. A. D. 
Belinfante, secretaris. Deze commissie heeft omtrent de redactie van 
artikel 100 en van het voorgestelde artikel 107a van het Wetboek van 
Strafrecht overleg mogen plegen met Prof. Mr. Dr. J. P. A. Francois. 
In het laatste stadium van haar arbeid heeft de commissie — in het 
bijzonder met het oog op de regeling betreffende oorlogsmisdrijven — 
met vrucht samengewerkt met de heren Dr. M. W. Mouton en Mr. 
L. J. van der Burg van het Ministerie van Marine en Mr. L. H. C. 
Hulsman van het Ministerie van Oorlog. De commissie heeft bij haar 
rapport een ontwerp voor een regeling van deze materie ingediend, 
dat thans hiermede aan het oordeel van de Staten-Generaal wordt 
onderworpen. 

Het ontwerp bevat in artikel II een aanvulling en verbetering van 
de bepalingen van de titels I en II van het Tweede Boek van het 
Wetboek van Strafrecht. Een deel dezer materie is, in overleg met 
de Commissie-Donner, bereids vervat in het aanhangige wetsontwerp 
no. 1554, houdende nadere voorzieningen met beirekking tot de be
scherming van gegevens, waarvan de geheimhouding door het belang 
van de Staat wordt geboden. 

De voorgestelde wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht heb
ben ten dele betrekking op de uitwendige, ten dele ook op de inwen
dige veiligheid van de Staat. Bij de redactie van de bestaande bepa
lingen heeft men immers noch met de huidige wijze van oorlog
voeren en met de mogelijkheid ener bezetting rekening gehouden 
en kunnen houden, noch ook met de wijze waarop tegenwoordig 
door subversieve elementen tegen de bestaande rechtsorde wordt 
opgetreden. 

De in artikel I neergelegde Wet Oorlogsstrafrecht geeft naast en 
boven de bepalingen van het gemene strafrecht regels met betrek
king tot deze en andere misdrijven, gepleegd /'/; gevat van oorlog. 
Ons strafrecht onderscheidt namelijk tussen misdrijven gepleegd in 
geval van oorlog en gepleegd in tijd van oorlog. Van geval van 
oorlog spreekt men bij feitelijke oorlogshandelingen. Tijd van oorlog 
is echter een ruimer begrip, daar artikel 87 van het Wetboek van 
Strafrecht onder tijd van oorlog mede begrijpt de tijd, waarin de 
oorlog dreigende is, terwijl tijd van oorlog ook wordt geacht te be
staan zolang de militie buitengewoon onder de wapenen is. Terwijl 
dus op misdrijven, gepleegd in tijd van oorlog maar zonder dat nog 
feitelijke oorlogshandelingen zijn uitgebroken, het gemene recht van 
toepassing is, geldt de Wet Oorlogsstrafrecht zodra er geval van 
oorlog is, d.w.z. zodra er sprake is van feitelijke oorlogshandelingen. 

Het is immers duidelijk, dat, wanneer het land feitelijk in oorlog 
is, noch het strafmaximum van levenslange gevangenisstraf, noch de 
wijze van berechting door de gewone rechter in drie instanties een 
voldoende bescherming der staatsgemeenschap biedt. Het belang 
der gemeenschap eist in die omstandigheden een snelle en afdoende 
repressie. 

Daarom kent ons recht ook met betrekking tot burgers reeds af
wijkende bepalingen voor de berechting van de in geval van oorlog 
gepleegde misdrijven tegen de veiligheid van de Staat. 

De misdrijven tegen de veiligheid van de Staat alsmede de misdrij
ven van het Wetboek van Militair Strafrecht, voor zover die ook door 
burgers gepleegd kunnen worden, worden, in geval van oorlog ge
pleegd in een in staat van beleg verklaard gedeelte van het grond
gebied des Rijks, naar luid van artikel 78 van de Invoeringswet Mili
tair Straf en Tuchtrecht onderworpen aan de kennisneming van de 
militaire rechter, d.w.z. van de zeekrijgsraden en van de krijgsraden 
te velde. 

Deze regeling is evenwel onvolledig. Enerzijds berust het onder
scheid tussen in een al dan niet in staat van beleg verklaard gedeelte 
van het grondgebied gepleegde misdrijven op een verouderde voor
stelling van de oorlogvoering: bij de huidige wijze van oorlogvoeren 
is, indien Nederland in een oorlog verwikkeld wordt, het gehele grond
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gebied ten nauwste bij de strijd betrokken. Anderzijds houdt de bepa
ling van artikel 78 der Invoeringswet geen rekening met de mogelijk
heid van bezetting. De vraag rijst immers, door wie na afloop van een 
oorlog de tijdens een bezetting gepleegde misdrijven tegen de veilig
heid van de Staat moeten worden berecht. De beantwoording van deze 
vraag hangt af van de beslissing over de prealabele vraag of de even
tuele staat van beleg geacht wordt tijdens een bezetting te blijven door
lopen. 

Het bijgaande ontwerp geeft nu met intrekking van artikel 78 onder 
1°. der Invoeringswet in artikel 12 een regeling voor de berechting 
van misdrijven tegen de veiligheid van de Staat en van een aantal 
andere misdrijven, in geval van oorlog gepleegd. De hoofdregel, in het 
eerste lid van artikel 12 vervat, verklaart in geval van oorlog de mili
taire rechter bevoegd. Worden deze misdrijven echter na een bezetting 
berecht, dan staan zij in de regel ter kennisneming van bijzondere col
leges. Waarom niet de militaire rechter en niet de gewone rechter in 
dat geval competent moet zijn, moge hieronder bij de toelichting op 
artikel 12 worden uiteengezet. 

Het ontwerp bevat niet een regeling, die voorziet in een semi-rech
terlijke, semi-administratieve repressie van laakbare gedragingen in 
bezettingstijd gelijk het Tribunaalbesluit die gaf. De ervaring heeft 
geleerd, dat de tribunalen talrijke zaken behandeld hebben alsof zij 
slechts een laakbare gedraging betroffen, terwijl in feite deze laakbare 
gedraging bestond uit een strafbaar feit (in het bijzonder dienstneming 
bij en hulpverlening aan de vijand is door de tribunalen op grote 
schaal afgedaan). Hoezeer ook moet worden erkend, dat de tribunalen 
door de behandeling van deze misdrijven op de wijze als voor laak
bare gedragingen voorgeschreven hebben bijgedragen tot de oplossing 
van het vraagstuk der berechting van de oorlogscriminaliteit, toch 
mag men niet blind zijn voor het feit, dat door deze verdeling van de 
berechting over twee soorten rechterlijke organen in dezelfde catego
rieën van zaken aanmerkelijke verschillen in processuele rechten en in 
strafmaat en strafsoort zijn opgetreden. 

Deze rechtsongelijkheid bij feitelijke gelijkheid van zaken is onge
wenst. Daarom bevat het ontwerp geen voorstel in de geest van het 
Tribunaalbesluit. De voorgestelde organisatie van bijzondere recht
banken laat alle ruimte aan de Kroon om naar behoefte het aantal 
colleges en het aantal kamers daarvan te bepalen. De oneigenlijke tri
bunaalzaken zullen dus door de bijzondere rechtbanken kunnen wor
den berecht, hetgeen de eenheid van recht en van strafmaat zal bevor
deren. De eigenlijke tribunaalzaken, d.w.z. de gedragingen die niet 
tevens strafbare feiten zijn, worden in dit ontwerp niet behandeld. 

Het eigenlijke tribunaalrecht valt, evenals alle zuiveringsregelingen, 
buiten het strafrecht: het regelt de gevolgen van het zich niet gedragen 
naar normen, die in bijzondere omstandigheden als regels van goed
Nederlands gedrag zijn gegroeid. Het is niet mogelijk om voor om
standigheden, die men niet kent, thans deze normen te willen vaststel
len. Indien zulks onverhoopt nodig zou zijn, zal dit op de grondslag 
der ervaring te zijner tijd moeten geschieden. Het ontwerp moet zich 
derhalve van een regeling op dit stuk onthouden, zonder dat zulks 
wil zeggen, dat een repressie tegen onvaderlandslievende gedragingen, 
die geen strafbare feiten zijn, niet te eniger tijd nodig zal blijken. 

De wetgever kan de toekomst niet volledig overzien. De in het 
ontwerp voorgestelde bepalingen steunen goeddeels op ervaringen, in 
de jaren van de afgelopen oorlog opgedaan. Een nieuwe oorlog kan 
een wijze van oorlogvoeren meebrengen en ons voor situaties plaatsen, 
die in het hierbijgaande ontwerp niet zijn voorzien en niet konden 
worden voorzien. In dergelijke buitengewone omstandigheden is het 
de taak van de dan aanwezige wetgever om voor aanvulling van de 
lacunes in de geldende bepalingen zorg te dragen. 

Het is evenwel een eis van behoorlijk beleid voor de wetgever om 
zoveel doenlijk tijdig de feiten, die men strafbaar gesteld wil zien, en 
de straffen, die men daartegen wil bedreigen, te formuleren. De wet
gever mag van het beginsel, dat geen straf mag worden opgelegd dan 
uit kracht van een aan het strafbare feit voorafgegane wettelijke be
paling, slechts afwijken, indien de nood hem daartoe dwingt. Het 
ontwerp voorziet daarom, voor zover zulks bij de huidige stand van 
onze kennis mogelijk is, in de leemte, die in ons recht bestaat met be
trekking tot de misdrijven tegen de veiligheid van de Staat, in het 
bijzonder indien in geval van oorlog gepleegd, en met betrekking tot 
oorlogsmisdrijven. 

Artikelen 

Artikel I 

Artikel 1 
Indien misdrijven, in het eerste lid van dit artikel bedoeld, begaan 

worden in geval van oorlog of eerst in geval van oorlog strafbaar 
zijn, gelden voor deze misdrijven de bijzondere bepalingen van de 
Wet Oorlogsstrafrecht. Dat zijn dus de bepaling van artikel 3, dat 
de toepasselijkheid van de Nederlandse strafwet uitbreidt ten aan

zien van deze misdrijven, en de bepaling van artikel 2, waarvan de 
belangrijkste consequentie is, dat zij het door de toepasselijkverkla
ring van artikel 45 van het Wetboek van Militair Strafrecht mogelijk 
maakt in gevallen, waarop naar het commune recht levenslange ge
vangenisstraf staat, de doodstraf op te leggen. Bovendien zijn op de 
berechting van deze misdrijven de bepalingen van de hoofdstukken 
II en III van toepassing, waarbij de berechting in geval van oorlog 
wordt opgedragen aan de krijgsraden en waarbij een bijzondere rechter 
en afwijkingen van de gewone rechtsgang worden ingesteld, voor zover 
deze misdrijven na een vijandelijke bezetting worden vervolgd. 

De misdrijven, waarop deze bijzondere bepalingen betrekking 
hebben, zijn de volgende: 

Onder 1 ° zijn de misdrijven tegen de veiligheid van de Staat en 
tegen Koninklijke waardigheid vermeld. 

Onder 2" staan de misdrijven, omschreven in het Wetboek van 
Militair Strafrecht, genoemd. E^n aantal dezer misdrijven kan ook 
door burgers gepleegd worden: hun omschrijving is dan vervat in 
de formule „hij die ", in tegenstelling tot de alleen door mili
tairen te plegen misdrijven, die aanvangen met de woorden „de 
militair die ". Welke niet-militairen in het Wetboek van Militair 
Strafrecht omschreven delicten kunnen plegen, vindt men in artikel 
66 van dat Wetboek, volgens hetwelk onder de uitdrukking „hij 
die " verstaan wordt iedere aan de militaire rechtsmacht onder
worpen persoon. Om nu na te gaan, wanneer een niet-militair aan 
de militaire rechtsmacht onderworpen is, moet men de Invoeringswet 
Militair Straf en Tuchtrecht naslaan. In artikel 77 wordt bepaald dat 
de militaire rechter kennis neemt van de strafbare feiten, begaan door 
hen, die bij een op voet van oorlog gebrachte krijgsmacht in dienst
betrekking zijn of haar met toestemming der militaire overheid vol
gen (zoals oorlogscorrespondenten). Artikel 78, 1°. dier wet, dat bij 
het onderhavige ontwerp wordt vervangen door artikel 12 van de 
Wet Oorlogsstrafrecht, verklaart de militaire rechter bevoegd kennis 
te nemen van de misdrijven, in geval van oorlog en in een in staat 
van beleg verklaard gebied, door wie ook begaan, voor zover die 
zijn omschreven in een der Titels I en II van het Wetboek van 
Strafrecht of in het Wetboek van Militair Strafrecht. In bepaalde 
gevalen zijn burgers dus onderworpen aan de rechtsmacht van de 
militaire rechter en in die gevallen kunnen zij de misdrijven plegen, 
die in het Wetboek van Militair Strafrecht met de formule „hij 
die " omschreven zijn. 

Dat de bijzondere bepalingen van deze wet van toepassing zijn 
op de in de wet zelf geformuleerde misdrijven (artikelen 4—9) en 
dus ook op oorlogsmisdrijven, behoeft geen toelichting. 

Op het voetspoor van het bepaalde in artikel I, sub 3°, van het 
Besluit Buitengewoon Strafrecht wordt onder 4°. voorgesteld de 
bijzondere bepalingen van deze wet ook van toepassing te doen 
zijn op opruiing tot de misdrijven, waarop de wet van toepassing is, 
en op verschillende vormen van begunstiging van deze misdrijven. 

De aanhef van artikel 1 spreekt van misdrijven in geval van 
oorlog begaan of eerst in dat geval strafbaar. Van het laatste is 
sprake bij het misdrijf van artikel 101 van het Wetboek van Straf
recht. Krachtens dat artikel immers is dienstneming bij een vreemde 
mogendheid in het vooruitzicht van een oorlog slechts strafbaar, 
indien de oorlog uitbreekt. Maar in dat geval behoort de dienst
neming bij de mogendheid, die gebleken is een vijandelijke mogend
heid te zijn, op dezelfde wijze te worden berecht als het thans in 
artikel 4 opgenomen misdrijf van vrijwillig in krijgsdienst treden 
bij een buitenlandse mogendheid, terwijl men weet dat deze in oorlog 
is. Op het moment van vervolging van deze beide misdrijven gelden 
immers dezelfde militaire en politieke belangen die afwijking van 
het commune procesrecht wenselijk maken. 

Artikel 1 verklaart de bepalingen van „deze wet" van toepassing 
op de misdrijven in dat artikel genoemd en in geval van oorlog be
gaan of eerst dan strafbaar. Met de uitdrukking „deze wet" wordt 
dus gedoeld op de Wet Oorlogsstrafrecht, vervat in Artikel I. De 
bepalingen van de artikelen II—IV zijn dus niet eerst in geval van 
oorlog van toepassing op de misdrijven in artikel 1 omschreven. Met 
name is dus de verhoging van de strafposities van de misdrijven tegen 
de veiligheid van de Staat, opgenomen in artikel II, niet alleen van 
toepassing, indien deze misdrijven in geval van oorlog gepleegd zijn. 
In het laatste geval ondergaat de strafpositie voor deze feiten onder 
bepaalde omstandigheden ingevolge het bepaalde in de artikelen 2 
en 6 nog een verdere verhoging. 

Het tweede lid van dit artikel bevat een voorziening voor het geval, 
dat Nederland wordt betrokken in een gewapend conflict, dat niet als 
oorlog kan worden aangemerkt. Dat het onbevredigend zou moeten 
worden geacht, als in zodanig geval de bepalingen van de Wet oor
logsstrafrecht niet van toepassing zouden kunnen zijn, ligt voor de 
hand. Immers ook dan kunnen delicten worden gepleegd, welke in 
ernst niet onderdoen voor die, welke in geval van oorlog worden 
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begaan. Anderzijds zou het met het oog op de ver reikende consequen
ties, die de toepasselijkheid van de voorgestelde bepalingen met zich 
brengt, minder juist zijn in de wet een dergelijk conflict ook ten 
aanzien van het formele recht en van de toepasselijkheid van arti
kel 45 van het Wetboek van Militair Strafrecht met oorlog gelijk 
te stellen. Men denke b.v. aan een conflict, dat zich op een scherp 
omgrensd en ver van Nederland verwijderd gebied voordoet, als 
thans ten aanzien van Korea het geval is. In het wetsontwerp is 
daarom de oplossing gekozen, dat in geval van een gewapend con
flict, dat niet als oorlog kan worden aangemerkt en waarbij Nederland 
is betrokken hetzij ter individuele of collectieve zelfverdediging, hetzij 
tot herstel van internationale vrede en veiligheid, de bepalingen van 
de Wet oorlogsstrafrecht bij Koninklijk besluit voor zover deze niet 
de delictsomschrijvingen van de artikelen 4—9 inhouden geheel of 
ten dele toepasselijk kunnen worden verklaard. De beperking, ge
legen in een gedeeltelijke toepasselijkverklaring, kunnen zowel be
trekking hebben op bepaalde artikelen van de wet als op een bepaald 
aangewezen grondgebied. 

De bepalingen van het onderhavige ontwerp behoren eveneens van 
toepassing te zijn voor het geval van burgeroorlog. Artikel 87 van 
het Wetboek van Strafrecht bepaalt ten aanzien van de in dat Wet
boek voorkomende delicten uitdrukkelijk dat onder oorlog burger
oorlog begrepen is. Een overeenkomstige bepaling met betrekking 
tot de onderhavige wet is in het laatste lid van artikel 1 vervat. 

Artikel 2 

Overeenkomstig hetgeen thans in artikel 2 van het Besluit Buiten
gewoon Strafrecht is bepaald worden bij dit artikel de bepalingen van 
Wetboek van Militair Strafrecht en de bepalingen, ter uitvoering 
daarvan gegeven, op de zaken, waarop deze wet betrekking heeft, 
van toepassing verklaard. Artikel 1 van het Wetboek van Militair 
Strafrecht verklaart in eerste lijn de bepalingen van het commune 
strafrecht voor de werking van het militaire strafrecht toepasselijk. 
Voor zover het militaire strafrecht van het commune recht afwijkt, 
zijn deze afwijkingen ook op de in de Wet Oorlogsstrafrecht bedoelde 
gevallen van toepassing. De voor burgers belangrijkste uitzondering 
op het gemene recht is vervat in artikel 45 van het Wetboek van 
Militair Strafrecht. Volgens die bepaling kan in de gevallen, waarin 
bij het gemene recht levenslange gevangenisstraf kan worden opge
legd, de militaire rechter (en dus ook de bijzondere rechter krachtens 
artikel 2 van het onderhavige ontwerp) de schuldige tot de doodstraf 
veroordelen. 

In geval van feitelijke oorlog is de doodstraf niet te missen. Redenen 
van militaire of politieke veiligheid kunnen ertoe dwingen bepaalde 
personen, die zich aan zeer ernstige vergrijpen hebben schuldig ge
maakt, die straf te doen ondergaan, hetzij teneinde de zekerheid te 
hebben, dat zij niet bij wisseling van de oorlogskansen hun activiteit 
voortzetten, hetzij ter wille der generale preventie in hachelijke om
standigheden. De afgelopen oorlog heeft ons echter geleerd, dat ook 
na het einde der vijandelijkheden de doodstraf niet kan worden ge
mist. Door de verruwing van de moraal in dagen van oorlog, door 
hartstochten van de politieke strijd en door het misbruik, dat door 
gewetenloze machthebbers gemaakt wordt van de hulp van onmaat
schappelijke elementen, die slechts verheugd zijn hun normale rem
men te kunnen losgooien, worden misdrijven gepleegd van zo gruwe
lijke aard en zo verreikende gevolgen als in tijd van vrede niet denk
baar en niet mogelijk is. 

De normale hoogste repressie van ons strafrecht, levenslange ge
vangenisstraf, die wordt opgelegd in geval van voor de verhoudingen 
in vredestijd ernstige misdrijven, vormt geen adaequate straf meer 
voor deze delicten die, naar het Nederlandse volk tot zijn leedwezen 
heeft moeten ervaren, mede tot een der gevolgen van oorlog en bezet
ting zijn gaan behoren. Daarom wordt voorgesteld om de rechter de 
gelegenheid te bieden in alle gevallen, waarop bij het commune recht 
levenslange gevangenisstraf is gesteld, de hoogste straf op te leggen. 

Daarbij kan niet de eis worden gesteld, dat het opleggen van de 
doodstraf door de veiligheid van de Staat moet worden geëist, gelijk 
artikel 45 van het Wetboek van Militair Strafrecht dit tot heden doet. 
Bij artikel III van het ontwerp, tweede lid, wordt dan ook voorgesteld 
deze beperking van artikel 45 van het Wetboek van Militair Strafrecht 
te doen vervallen. Zij had zin in de dagen, dat men slechts in tijd van 
acuut gevaar toepassing van de hoogste straf in geval van delicten 
tegen de veiligheid van de Staat nodig achtte. Nu echter de ervaring 
geleerd heeft, dat bij zeer ernstige delicten tegen de gemeenschap en 
tegen de menselijkheid de hoogste straf het enige adaequate middel tot 
herstel van de zo ernstig gelaedeerde rechtsorde is, moet de conse
quentie worden aanvaard, dat de doodstraf ook kan worden toege
past, indien de veiligheid van de Staat zulks niet eist, b.v. indien zulk 
een misdrijf wordt berecht na de bezetting en dus nadat de oorlogs
handelingen zijn afgelopen. De ervaring heeft geleerd, dat de rechter 

met de toepassing van de doodstraf, zoals deze ook door het Besluit 
Buitengewoon Strafrecht zonder de beperking van artikel 45 van het 
Wetboek van Militair Strafrecht werd mogelijk gemaakt, zeer voor
zichtig te werk gaat en dat bovendien de Kroon door de toepassing 
van het gratierecht zorg kan dragen, dat niet dan in de uitzonderlijk 
sprekende gevallen van inbreuken op plicht, moraal en naastenliefde 
tot tenuitvoerlegging van de hoogste straf wordt overgegaan. 

Opgemerkt dient te worden, dat bij artikel II wordt voorgesteld in 
het Wetboek van Strafrecht, dus in het commune recht, in een aantal 
gevallen, waarin zulks thans nog niet het geval is, het opleggen van 
levenslange gevangenisstraf mogelijk te maken. Verwezen moge wor
den naar het gestelde in artikel II onder 4, 5, 6, 8, 9 en 13. 

Artikel 3 

In de afgelopen oorlog is al gebleken, dat de werkingssfeer van de 
Nederlandse strafwet, zoals die in artikel 4 van het Wetboek van 
Strafrecht omschreven is, geen voldoende mogelijkheid biedt tot ver
volging van misdrijven, die toch ongetwijfeld binnen de greep van 
de Nederlandse justitie behoren te worden gebracht. De in artikel 1 
bedoelde misdrijven kunnen in geval van oorlog en in het bijzonder 
in geval van bezetting zeer wel buiten de grenzen des rijks worden 
gepleegd. 

In artikel 3 is de Nederlandse strafwet mede toepasselijk verklaard 
op ieder, die zich buiten het Rijk in Europa schuldig maakt aan een 
misdrijf omschreven in de artikelen 8 en 9 van deze wet. De Neder
landse rechter moet kennis kunnen nemen van schendingen van de 
wetten en gebruiken van de oorlog, ook wanneer deze buiten Neder
lands grondgebied door de tegenpartij worden begaan. Hierbij worde 
verwezen naar het bepaalde in de artikelen 4950/129/146 van de 
vier Verdragen van Genève van 12 Augustus 1949. 

Wanneer een andere bij het geschonden Verdrag aangesloten 
mogendheid geen overlevering verzoekt van een krijgsgevangene, die 
zich in Nederlandse handen bevindt, moet deze door een Nederlandse 
rechter kunnen worden berecht, al is het misdrijf in het buitenland 
gep'eegd, zelfs ook wanneer het feit niet tegen een Nederlander is 
gepleegd of geen Nederlands belang daardoor is geschaad. 

Men denke voorts aan gevallen als mishandeling van Neder
landers in concentratiekampen, aan moord met gebruikmaking van 
macht, gelegenheid of middel door de vijand geboden (artikel 6), In
dien deze feiten door wie dan ook buiten het rijk in Europa zijn 
beg lan tegen of met betrekking tot een Nederlander, een Nederlands 
rechtspersoon of indien enig Nederlands belang is of kon worden 
geschaad behoren zij tot de jurisdictie van de Nederlandse rechter ge

i bracht te worden. Dit geschiedt door het bepaalde in artikel 3 sub 2°. 
Onder 3° wordt de Nederlandse strafwet ook toepasselijk verklaard 

j op de gevallen van opruiing tot en begunstiging van de onder 1" en 
i 2° genoemde misdrijven voor zover deze opruiing of begunstiging 

buiten het rijk in Europa is gepleegd. 
Tenslotte bepaalt artikel 3 onder 4°, dat de Nederlandse strafwet 

I toepasselijk is op de Nederlander, die zich buiten het rijk in Europa 
| schuldig maakt aan een misdrijf, bedoeld in artikel 1. 

Artikel 4 

Het ontwerp bevat een omschrijving van enkele strafbare feiten, die 
in geval van oorlog gepleegd kunnen worden en die niet in het Wet

I boek van Militair Strafrecht passen. 
Hel treden in vreemde krijgsdienst is volgens de geldende wet een

j zelfde misdrijf met dezelfde strafpositie, of het geschiedt in het voor
I uitzicht van een oorlog (dus vóór het uitbreken ervan) of terwijl 

Nederland reeds in oorlog is. Dit komt niet juist voor. Ongetwijfeld is 
| het dienstnemen bij de krijgsmacht van een buitenlandse mogendheid 
, in het vooruitzicht van een oorlog met Nederland strafwaardig. De 
j ervaring tijdens de bezetting heeft evenwel doen zien, dat het dienst
i nemen bij de vijand tijdens de oorlog nog een heel ander karakter 
J draagt dan daarvoor. De twijfel, die aan het uitbreken van een oorlog 
I kan bestaan zolang geen oorlogshandelingen verricht zijn, is dan ver
j vangen door de zekerheid, dat men door de dienstneming bij de 
i vijand eigen land en bondgenoten met de wapens in de hand gaat 

bestrijden. 

Daarom is het thans in artikel 101 van het Wetboek van Strafrecht 
gecombineerde misdrijf van dienstneming bij een buitenlandse mogend
heid in het vooruitzicht van en in geval van een oorlog gesplitst: het 
eerste misdrijf blijft, blijkens het voorgestelde onder artikel II sub 12 
van het ontwerp met de bestaande strafpositie vervat in artikel 101 
van het Wetboek van Strafrecht. Het tweede misdrijf, dat dus uit
sluitend in geval van oorlog kan voorkomen is in het bijgaande ont
werp als afzonderlijk delict opgenomen, waarbij de strafpositie is 

I verhoogd tot doodstraf. 
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Artikel 5 
Deze bepaling is overgenomen van artikel 26 van het Besluit Bui

tengewoon Strafrecht. Dat het aanbrengen van iemand bij de vijand 
een strafwaardig feit is behoeft na de toepassing, die dit artikel 26 
na de bezettingsjaren heeft moeten vinden, wel geen toelichting meer. 

De vraag rijst evenwel, of het aanbeveling verdient de door het 
gevolg bepaalde strafpositie voor verschillende gevallen van verraad 
te handhaven. Niet te ontkennen is, dat de ernst van het gevolg niet 
altijd evenredig zal zijn aan de misdadigheid van de intentie. De 
vrouw, die naar aanleiding van een burenruzie een clandestiene radio 
aangaf en daardoor aanleiding was tot het oprollen van een verzets
groep en talrijke terechtstellingen, brengt ernstiger gevolgen teweeg 
dan zij heeft bedoeld. Ook zal het van de duur van een oorlog en 
andere toevalligheden afhangen, of verraad de dood, zwaar lichame
lijk letsel of minder ernstig leed tengevolge heeft. Anderzijds moet 
echter worden bedacht, dat ieder, die een ander bij de vijand aan
brengt, weet, dat hij de gevolgen niet overzien kan. De bedreiging van 
de zwaarste straf bij de zwaarste gevolgen is dus niet onredelijk, om
dat ieder zich de mogelijkheid van het intreden van deze zwaarste ge
volgen bewust moet zijn. 

Slechts omdat in een aantal gevallen het door het aanbrengen ver
oorzaakte gevolg betrekkelijk gering is, wordt, teneinde de rechter een 
zekere leidraad bij het bepalen van de strafmaat te geven, differentia
tie in de strafpositie aangebracht. 

Artikel 6 
Het Besluit Buitengewoon Strafrecht brengt in arikel 1 onder 2°, 

een aantal misdrijven onder de werking van dit besluit, indien de 
schuldige bij het plegen van dat misdrijf gebruik heeft gemaakt of 
gedreigd heeft te maken van macht, gelegenheid of middel hem dooi
de vijand of door het feit der vijandelijke bezetting geboden. Ver
volgens wordt in artikel 11 de strafpositie van deze misdrijven, indien 
zij Ingevolge het bepaalde in artikel 1, 2" onder de werking van het 
Besluit Buitengewoon Strafrecht vallen, verhoogd. 

Het hier geschetste systeem is op zichzelf navolgenswaard. Mis
handeling of diefstal en de andere in artikel 1, 2° van het Besluit 
Buitengewoon Strafrecht genoemde misdrijven krijgen, wanneer zij 
gepleegd zijn met gebruikmaking van macht, gelegenheid of middel, 
door de vijand of het feit der vijandelijke bezetting geboden, of met 
bedreiging daarmede een ander cachet dan het niet aldus gequalifi
ceerde misdrijf. De daders zijn niet alleen strafwaardig wegens het 
begaan van het misdrijf, maar ook omdat zij door het te begaan onder 
de in het artikel vermelde omstandigheden handlangers van de vijand 
zijn geworden of althans met de vijand hebben moeten heulen. Deze 
omstandigheid rechtvaardigt de verhoogde strafpositie. 

Tegen de redactie van het Besluit Buitengewoon Strafrecht bestaan 
echter wel bezwaren. In de eerste plaats is de opsomming in artikel 
1, 2° betrekkelijk willekeurig. Ten aanzien van alle misdrijven geldt, 
dat zij, indien met gebruikmaking van de kracht van 's vijands bajo
netten begaan, bijzonder strafwaardig zijn. Bovendien is het wenselijk 
dat, terwille van de preventie, duidelijker dan in de genoemde bepa
lingen van het Besluit Buitengewoon Strafrecht, tot uitdrukking wordt 
gebracht, dat de rechtsgrond voor de zwaardere strafbaarheid is ge
legen in het gebruik maken van de vijandelijke macht en autoriteit 
teneinde voor eigen gewin of politiek belang misdrijven te plegen. 

Daarom is in artikel 6 het plegen van een misdrijf, welk dan ook, 
met gebruikmaking van macht, gelegenheid of middel door de vijand 
geboden, tot een afzonderlijk misdrijf gemaakt. De strafpositie wordt 
bepaald naar de straf, die bij het gewone recht op het aldus ge
pleegde misdrijf is gesteld. Deze redactie brengt duidelijk het eigen 
karakter van dit misdrijf tot uiting. Zij is ruimer dan die van het 
Besluit Buitengewoon Strafrecht, omdat zij alle misdrijven, onder 
die omstandigheden gepleegd, omvat, maar zij is anderzijds minder 
ruim, omdat van een misdrijf, gepleegd met gebruikmaking van het 
feit der vijandelijke bezetting, de strafpositie niet wordt verhoogd. 
Diefstaf tijdens verduistering gepleegd mist, hoe strafwaardig ook, 
het karakter van heulen met de vijand: in het laatste element nu is 
de grond voor de verhoging van de strafmaxima krachtens de Wet 
Oorlogsstrafrecht gelegen. Artikel 311 van het Wetboek van Straf
recht bedreigt trouwens tegen diefstal onder deze omstandigheden 
reeds een hogere straf dan tegen ongequalificeerde diefstal. 

Opgemerkt moge nog worden, dat het Besluit Buitengewoon Straf
recht in artikel 1, onder 1°., de misdrijven van ronselen en mensen
roof onder de werking van het besluit brengt, ook al zijn zij niet 
gepleegd met gebruikmaking van macht, gelegenheid of middel, 
door de vijand of door het feit der vijandelijke bezetting geboden. 
In het bijgaande ontwerp valt het niet aldus gequalificeerde delict 
niet onder de werking van de Wet Oorlogsstrafrecht. Beide delicten 
zijn niet geschreven voor geval van oorlog. Worden zij alsdan ge
pleegd ten behoeve van de vijand, dan zijn zij een vorm van hulp
verlening en als zodanig met de dood strafbaar. 

Artikel 7 

De bepaling van dit artikel is overgenomen van artikel 27 van 
het Besluit Buitengewoon Strafrecht. Vermogensdelicten, begaan met 
gebruikmaking van macht, gelegenheid of middel door de vijand 
geboden, vallen krachtens het bepaalde in artikel 6 onder de wer
kingssfeer van het ontwerp. Denkbaar is evenwel, dat bepaalde 
personen van een oorlogs of bezettingssituatie materieel voordeel 
voor zichzelf weten te plukken of vermogensnadeel voor anderen 
weten te bewerkstelligen, terwijl deze handeling niet onder een delicts
omschrijving valt. Door de voorgestelde bepaling wordt ook degene 
strafbaar, die in het buitenland ten nadele van Nederlanders goede
ren verhandelt, die niet op grond van het misdrijf van diefstal, maar 
krachtens de bepaling van nietige verordeningen in de macht van de 
bezetter zijn overgegaan. Het feit, dat artikel 27 van het Besluit 
Buitengewoon Strafrecht meermalen toepassing heeft gevonden, 
rechtvaardigt het overnemen van deze bepalingen in het bijgaande 
ontwerp. 

Artikel 8 
Zoals reeds bij de algemene beschouwingen is opgemerkt, heeft de 

Nederlandse wetgeving geen gelijke tred gehouden met de internatio
nale ontwikkeling op het punt van de repressie van oorlogsmisdrijven. 
Gelijk thans behoefte gevoeld wordt definitieve strafbepalingen in 
de Nederlandse wetgeving op te nemen allereerst voor de Neder
landers, die zich aan landverraderlijke feiten hebben schuldig ge
maakt, zo dienen eveneens strafbepalingen te worden opgenomen 
voor Nederlanders, die zich aan schending van de wetten en ge
bruiken van de oorlog hebben schuldig gemaakt. Waar immers thans 
dergelijke schendingen alom strafbaar zijn, dienen wij om de na
koming van onze internationale verplichtingen op dit punt te waar
borgen, sancties te stellen op de schendingen van het oorlogsrecht. 

Dergelijke sancties zullen echter tevens van toepassing moeten zijn 
op vijandelijke onderdanen, die oorlogsmisdrijven hebben begaan. 
Artikel 27a van het Besluit Buitengewoon Strafrecht heeft slechts be
trekking op oorlogsmisdrijven, welke „gedurende den tijd van den 
huidigen oorlog in krijgs, staats of publieken dienst bij of van den 
vijand" zijn begaan en is dus, indien onverhoopt in de toekomst een 
oorlog mocht uitbreken, alsdan niet meer toepasselijk. 

Een dringende reden om thans tot een definitieve wettelijke rege
ling te komen, vormen mede de verplichtingen, welke Nederland 
op zich heeft genomen bij de ondertekening op 8 December 1949 
van de Verdragen van Genève van 12 Augustus 1949. Deze vier 
verdragen, welke kortheidshalve zullen worden genoemd: het Ge
wonden en Zieken Verdrag, het Maritieme Verdrag, het Krijgsae
vangencn Verdrag en het Burger Verdrag, waarvan de gelijksoortige 
artikelen in deze volgorde zullen worden aangehaald," bepalen in 
artikelen 49/50/129/146 jis de artikelen 50/51/130/147, dat een aantal 
ernstige inbreuken op de verdragen in de nationale wetten der ver
dragsluitende partijen strafbaar moeten worden gesteld. Daarnaast 
staat de verplichting tot opsporing en vervolging van de verdachten, 
ongeacht hun nationaliteit, en de mogelijkheid hen ter berechting aan 
een andere verdragsluitende partij over te geven. 

Neemt men als voorbeeld de in de artikelen 50/51/130/147 ge
noemde opzettelijke levensberoving van een in de verdragen be
schermd persoon, dan blijkt het volgende. Dit delict is niet een speci
fiek militair delict, kan m.a.w. door militairen zowel als door burgers 
worden begaan. De strafbepaling zal dus moeten gelden zowel voor 
Nederlandse militairen en burgers alsook voor vreemdelingen, mili
tairen zowel als burgers, die öf als krijgsgevangenen in onze handen 
gevallen (art. 4 van het krijgsgevangenenverdrag noemt ook bepaalde 
burgers, die onder dat verdrag vallen') vóór of tijdens die krijgsge
vangenschap deze strafbepaling zouden hebben overtreden, öf die in
gevolge het tweede lid van de eerste serie artikelen, op verzoek van 
de Nederlandse Regering ter berechting aan ons zouden worden over
gegeven of wel om andere redenen aan onze jurisdictie zijn onder
worpen. Tevens blijkt, dat de strafbepaling ook buiten het rijk in 
Europa moet toepasselijk zijn b.v. voor het geval, dat een verdachte 
aan ons ter berechting wordt overgegeven wegens opzettelijke levens
beroving van een Nederlandse krijgsgevangene, in het buitenland 
gepleegd. 

Met een strafbaarstelling, als boven aangeduid, is echter nog niet 
voldaan aan de eisen, welke het krijgsgevangenenverdrag stelt. 
Artikel 85 van dit verdrag bepaalt, dat de krijgsgevangenen, die wor
den vervolgd voor misdrijven vóór de gevangenschap begaan (en 
dat zijn in hoofdzaak oorlogsmisdrijven), onder de bescherming van 
het verdrag blijven, m.a.w. dat zij volgens de processuele voor
schriften van het verdrag moeten worden berecht. Deze voorschrif
ten houden o.m. het volgende in: 

1°. Artikel 84 j° art. 102 bepaalt, dat deze berechting slechts mag 
geschieden door een militair gerecht, tenzij de bestaande wetten 
van de gevangenhoudende Mogendheid expressis verbis toelaten, dat 
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een militair van die Mogendheid door een burgergerecht wordt be
recht voor een misdrijf als aan de krijgsgevangene ten laste gelegd. 

2°. Artikelen 82, 87 en 99 bepalen, dat de krijgsgevangenen volgens 
dezelfde wetten als die, welke gelden voor de militairen van de ge
vangcnhoudende Mogendheid moeten worden berecht. Deze wetten 
moeten van kracht zijn op het moment, dat het misdrijf wordt ge
pleegd. 

Volgt hieruit dus enerzijds, dat sancties moeten worden gesteld op 
de ernstige schendingen van de genoemde verdragen, door wie ook 
begaan, anderzijds verplicht het krijgsgevangenenverdrag ons, indien 
wij de repressie van andere schendingen van de wetten en gebruiken 
van de oorlog wettelijk regelen, deze regeling zowel formeel als mate
rieel dezelfde te doen zijn voor krijgsgevangenen en voor Nederlandse 
militairen. Hoewel het Krijgsgevangenen Verdrag deze eisen inder
daad slechts voor de berechting van krijgsgevangenen stelt, ligt het in 
de rede de wettelijke regeling toepasselijk te maken op een ieder, die 
de wetten en gebruiken van de oorlog schendt en aan de rechtsmacht 
van de Nederlandse rechter wordt onderworpen. 

Voor het ontwerp is aanvankelijk uitgegaan van een systeem, 
waarbij getracht is de oorlogsmisdrijven in een aantal artikelen te 
omschrijven, met gedetailleerde strafposities. Dit systeem bleek echter 
niet bevredigend. Het oorlogsrecht, dat voor een deel gewoonterecht 
is, leent zich niet voor een nationale wettelijke regeling. In verband 
met nieuwe uitvindingen en veranderingen in de methode van oor
logvoeren, is het aan wijzigingen onderhevig. Het scheen zuiverder 
in de wet naar de verdragsinhoud en het gewoonterecht te verwijzen, 
m.a.w. de rechter vrij te laten in het onderzoek, in hoeverre in de 
voorkomende gevallen de wetten en gebruiken van de oorlog waren 
geschonden. Om de rechter toch enige leiding te geven ten aanzien 
van de toe te passen strafmaxima, in stede van hem geheel vrij te 
laten, zoals in artikel 27 van het Handvest van Neurenberg het geval 
was, is behalve een algemeen maximum van tien jaren een schaal van 
strafverzwaringen gegeven voor de gevallen, dat het feit aan bepaalde 
criteria voldoet. Als strafverzwarende criteria gelden gevaarstelling, 
of het gevolg dan wel het bijzonder ernstige karakter van de schending 
van de wetten en gebruiken van de oorlog. 

Waar alle schendingen van de wetten en gebruiken van de oorlog 
thans naar de Wet Oorlogsstrafrecht zullen worden berecht, moeten de 
artikelen van het Wetboek van Militair Strafrecht, welke uitsluitend 
schendingen van het oorlogsrecht betreffen, vervallen. Dit zijn de 
artikelen 79, 91, 92 en 93. De in deze artikelen omschreven feiten 
kunnen alleen als oorlogsmisdrijf worden begaan. Overtreding van de 
in de artikelen 14S, 149, 151 en 153 vervatte normen zal weliswaar als 
regel een schending van de wetten en gebruiken van de oorlog op
leveren, maar onder bepaalde omstandigheden is dit niet het geval. 

De in laatstgenoemde artikelen omschreven misdrijven toch kun
nen, wanneer de vijandelijkheden zijn uitgebroken, door aan de rechts
macht van de Nederlandse militaire rechter onderworpen personen 
worden begaan tegen andere personen, dan die, welke tot de tegen
partij behoren, b.v. tegen eigen landgenoten, en leveren onder die om
standigheden een schending van de nationale rechtsorde op, in stede 
van een schending van de internationale rechtsorde. In zulke gevallen 
behoren de schuldigen te worden berecht naar de genoemde artikelen 
van het Wetboek van Militair Strafrecht. 

Bovendien kunnen de feiten genoemd in de artikelen 148 en 153 
worden begaan door de tot een op voet van oorlog gebrachte krijgs
macht behorende militairen (d.w.z. Nederlandse militairen, vgl. de 
artikelen 60 t/m 63 W. v. M.S.) of daarmede gelijkgestelde personen 
(vgl. artikel 65 W.v.M.S.) of wel door hen, genoemd in artikel 148, 
tweede lid, en artikel 153 onder 2°. Dit kan zich voordoen voordat de 
eigenlijke vijandelijkheden zijn uitgebroken, dus in mobilisatietijd. 
Het feit genoemd in artikel 151 kan zich bovendien voordoen wan
neer bijvooi beeld manoeuvres worden gehouden. Deze drie artikelen 
kunnen derhalve worden geschonden in vredestijd, wanneer de schen
ding dus geen oorlogsmisdrijf oplevert. De inhoud van de artikelen 
14ö, 149, 151, 153 en 154 moet voor de genoemde gevallen dus in het 
Wetboek van Militair Strafrecht worden gehandhaafd. 

Het delict, in het eerste lid van artikel 8 omschreven, is het zich 
schuldig maken aan schending van de wetten en gebruiken van de 
oorlog. Deze bepaling verwijst derhalve rechtstreeks naar het oorlogs
recht, niet alleen naar het geschreven oorlogsrecht, dat in inter
nationale overeenkomsten is neergelegd, doch ook naar internationaal 
gewoonterecht, voor zover op oorlog betrekking hebbende. De eis, 
dat de overtreding van de geschreven of ongeschreven normen een 
opzettelijke moet zijn, is niet gesteld. Het zou onbevredigend zijn, als 
de dader vrijuit zou gaan in die gevallen, waarin hij de geschonden 
norm weliswaar niet kende, doch die onkunde te wijten is aan grove 
onverschilligheid, waarvan hij bij zijn optreden blijk gaf. Ook in 
artikel 27a van het Besluit Buitengewoon Strafrecht ontbreekt een 
uitdrukkelijk omschreven schuldvorm. Bij de structuur van dat artikel 
sluit de thans voorgestelde bepaling aan. De gekozen redactie, die eist, 

dat de dader zich schuldig maakt aan een schending van het oorlogs
recht, treft, voor zover is te voorzien, die gevallen waarin de dader 
het gewraakte feit pleegde, hetzij tegen beter weten in, hetzij onder 
zodanige omstandigheden, dat de schending voortvloeide uit verwijt
bare grove onverschilligheid. 

In het tweede en derde lid wordt een reeks strafverzwarende om
standigheden geformuleerd. Zodanige omstandigheden kunnen hetzij 
het gevolg of het (e duchten gevolg van het in het eerste lid omschre
ven feit zijn, hetzij van dit feit deel uitmaken. In het laatstbedoelde 
geval, wanneer derhalve het feit bestaat of mede bestaat uit nader 
aangegeven elementen, wordt de uitdrukking gebezigd: „indien het feit 
inhoudt " (vgl. het tweede lid onder 2°, 3° en 4° en het derde lid 
onder 1°, 2°, 3', 6° en 7°). 

Het gestelde in het tweede lid onder 1°. en 3". zal nauwelijks nadere 
toelichting behoeven: in die gevallen wordt het leven of de gezondheid 
van bepaalde personen in gevaar gebracht, dan wel inbreuk gemaakt 
op hun persoonlijke vrijheid. Daarnaast kwam het wenselijk voor 
„onmenselijke behandeling" als bijzonder strafverzwarende omstan
digheid uitdrukkelijk te noemen. Dit begrip duidt geen scherp om
schreven feitelijk gebeuren aan, doch is een zogenaamd normatief be
grip, te vergelijken met het begrip „ontuchtige handeling" als bedoeld 
in de artikelen 246 en volgende van het Wetboek van Strafrecht. In 
zodanige gevallen zal het ter beoordeling van de rechter staan of het 
feitelijk gebeuren onder de omschrijving valt. Als voorbeeld van een 
onmenselijke behandeling kan men denken aan het geval, waarin aan 
geïnterneerden in een kamp naar omstandigheden te weinig voedsel 
wordt verstrekt of te zware arbeid wordt opgelegd. 

Ook het begrip „plundering", als strafverzwarende omstandigheid 
opgenomen onder 4 ' . , is niet nader omschreven. Ook hier is het weder
om de rechter die zal moeten beoordelen of zodanige omstandigheden 
zich in concreto hebben voorgedaan. Hierbij dient opgemerkt, dat het 
begrip plundering wel wordt omschreven in artikel 153 van het Wet
boek van Militair Strafrecht. Bij de interpretatie van de voorgestelde 
bepaling zal dan ook aanslui.ting kunnen worden gezocht bij het ge
noemde artikel. Nochtans zal de toepasselijkheid van de nieuwe bepa
ling niet tot cic gevallen, in het Wetboek van Militair Strafrecht be
doeld, beperkt mogen worden geacht, reeds hierom niet, omdat het 
oorlogsmisdrijf ook zal kunnen worden gepleegd door niet-militairen. 
Plundering wordt in het Wetboek van Militair Strafrecht met gevange
nisstraf van ten hoogste twaalf jaren gestraft. Ingevolge de voorge
stelde bepaling zal plundering als oorlogsmisdrijf worden gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren. Dezelfde strafmaat 
komt redelijk voor ingeval van diefstal, gepleegd aan of tegen een 
dode, zieke of in de krijg verwonde, waartegen in artikel 154 van het 
Wetboek van Militair Strafrecht thans eveneens gevangenisstraf van 
twaalf jaren is bedreigd. In verband hiermede wordt in artikel III 
voorgesteld artikel 154 van het Wetboek van Militair Strafrecht over 
te brengen naar artikel 153, waardoor wordt vastgelegd, dat diefstal 
onder de genoemde omstandigheden als plundering wordt beschouwd 
en dienovereenkomstig gestraft. 

In het derde lid wordt een reeks omstandigheden omschreven van 
een zodanig karakter, dat in de meest ernstige gevallen waarin zij 
zich kunnen voordoen, oplegging van de hoogste straf mogelijk moet 
zijn. 

Dat de dood of zwaar lichamelijk letsel als gevolg van een oorlogs
misdrijf aanleiding moet kunnen zijn om de zwaarste straf toe te 
passen, zal geen nadere toelichting behoeven. Ook de wijze waarop de 
leden van een bezettingsleger zich aan de vrouwelijke bevolking kun
nen vergrijpen, maakt het noodzakelijk de mogelijkheid te openen 
hiertegen met de meeste gestrengheid op te treden. 

De feiten, omschreven onder 2° zijn reeds als misdrijven ingevolge 
het Wetboek van Militair Strafrecht met de dood strafbaar. Hetzelfde 
geldt voor de feiten onder 3° bedoeld (vgl. de artikelen 148 en 149 
van genoemd wetboek). 

Voor wat het gestelde onder 4° betreft vergelijke men artikel 153 
van het Wetboek van Militair Strafrecht, dat in het tweede lid reeds 
een soortgelijke strafverzwaring kent. 

De noodzakelijkheid van bescherming van de bevolking tegen een 
misdadige politiek, die niet anders kan worden beschouwd dan als 
stelselmatige terreur of gericht is tegen de gehele bevolking of be
paalde groepen daarvan, heeft de laatste wereldoorlog helaas af
doende bewezen. Uiteraard behoort onder de verscherpte strafbepaling 
niet te vallen degene, die weliswaar bij de uitvoering betrokken is ge
weest doch zonder te beseffen dat zijn handelen bijdroeg tot de ver
wezenlijking van een misdadige politiek. De verhoogde strafbaarheid, 
die de voorgestelde bepaling invoert, behoort beperkt te blijven tot 
hen, die deze politiek hebben „aanvaard". Deze beperking is gevonden 
in de eis, dat het feit uiting moet zijn van de gewraakte politiek. 

In de omschrijving, opgenomen onder 6°, vindt men terug de 
bestaande artikelen 79 en 93 van het Wetboek van Militair Straf
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recht, met dien verstande, dat het eerstgenoemde artikel beperkt is 
tot de schending van een belofte, in Nederlandse krijgsgevangen
schap gegeven. Nu de voorgestelde bepaling in de plaats zal treden 
van de genoemde artikelen, is er aanleiding ook de strafmaat — in 
beide gevallen kent het Wetboek van Militair Strafrecht de dood
straf — ongewijzigd over te nemen. 

Misbruik van de parlementaire vlag, de nationale vlag of de mili
taire onderscheidingstekenen en de uniform van de vijand is in strijd 
met het geschreven oorlogsrecht (artikel 23/ van het Reglement be
treffende de wetten en gebruiken van de oorlog te land), evenals 
misbruik van het Rode Kruisteken en de daarmede gelijkgestelde 
tekens (thans artikel 44 van het Verdrag van Genève 1949 voor de 
verbetering van het lot der gewonden en zieken, zich bevindend bij 
de strijdkrachten te velde, van 12 Augustus 1949). Algemeen wordt 
zodanig misbruik als een zeer ernstige inbreuk op het oorlogsrecht 
beschouwd, waarvoor een adaequate repressie mogelijk moet zijn. 

Artikel 9 

De strekking van deze bepaling komt overeen met die, opgenomen 
in het derde lid van artikel 21a van het Besluit Buitengewoon Straf
recht, dat op zijn beurt ontleend is aan het tweede lid van artikel 91 
van het Wetboek van Militair Strafrecht, dat thans komt te vervallen. 

Artikel 10 

De vraagstukken, die voor ons gemene strafrecht hun beantwoor
ding hebben gevonden in de artikelen 42 en 43 van het Wetboek 
van Strafrecht, worden, wanneer het om oorlogsmisdrijven gaat, be
heerst door bijzondere factoren. 

Vooreerst zijn de oorlogsmisdrijven inbreuken op het internatio
nale recht, terwijl de wettelijke voorschriften, waarin men een recht
vaardiging voor zodanig misbruik zou kunnen zoeken, in het alge
meen regels van een of ander nationaal recht zullen zijn en dan nog 
meestal van het nationale recht van een andere staat dan waarvan 
de berechting zal uitgaan. Reeds dit maakt het probleem tot een 
geheel ander dan wanneer regels van één zelfde nationale wetgeving 
botsen of schijnen te botsen. 

Verder is, ook afgezien van dit zuiver principiële verschil, bij 
conflict van internationale en nationale rechtsregels, de kans groter 
dan binnen één nationale rechtssfeer, dat de in geding komende 
regels niet van dezelfde geest doortrokken zullen zijn. 

Niet minder belangrijke verschillen echter vloeien voort uit de bij
zondere situatie van de oorlog. Binnen een normaal functionnerende 
nationale rechtsorde is nauwelijks te verwachten, dat zich tussen een 
veroorlovende of gebiedende en een op straffe verbiedende wetsbepa
ling een conflict zal voordoen, dat niet in de grondbeginselen dier 
rechtsorde zijn beslechting vindt. Ook een ambtelijk bevel, dat zonder 
speciale bevoegdheid een gedrag gebieden zou, dat onder een delicts
omschrijving valt, zal daar een zeldzame abnormaliteit zijn. Voor 
zover een van beide figuren zich nog zal voordoen, zal dit in de regel 
betreffen weinig ernstige strafbare feiten, waarbij het verband met de 
morele sfeer gering is. Uit dit alles volgt, dat de regeling, die de arti
kelen 42 en 43 geven, een zeer wel passende is, maar dan alleen in de 
nationale sfeer. 

Geheel anders is dit alles in een oorlog. Om te beginnen staan dan 
mensen tegenover elkaar, die doordrongen zijn van de geest van 
wellicht zeer verschillend geïnspireerde rechtsstelsels. Veel belang
rijker echter nog is de kans, dat „Kriegsriison" of „oorlogspsychose" 
tot met het oorlogsrecht strijdige bevelen zullen leiden. Die kans 
is, in vrijwel alle oorlogen maar al te aanzienlijk gebleken. In het 
bijzonder de laatste oorlog heeft aangetoond, dat men niet alleen moet 
rekenen met internationaal-misdadige individuele bevelen, maar ook 
met internationaal-misdadige handelingen, die het karakter van wet
geving voor zich opeisen (Fiihrerbefehle). 

Naast dit verschil in de aard van de voorschriften en bevelen staat 
een niet minder ingrijpend verschil in de positie van degenen, tot wie 
zij zich richten. Enerzijds zullen dezen in de gevallen, waarom het 
hier gaat, meer aanleiding hebben om op de gedachte te komen, dat 
het om ontoelaatbare bevelen gaat, deels reeds op grond van hun 
menselijk gevoel, deels dank zij het feit, dat althans het geschreven 
oorlogsrecht een toch altijd nog betrekkelijk beperkte rechtsstof vormt, 
waarvan bovendien voorschriften als artikel 1 van het Vierde Haagse 
Verdrag van 1907 nopens de wetten en gebruiken van de oorlog 
te land en artikel 127 van het Krijsgevangenen Verdrag van 
12 Augustus 1949 waarborgen, dat zij bekend zijn aan hen, die enige 
verantwoordelijkheid in deze dragen. Anderzijds kan men aan geen 
overheid een verwijt er van maken, dat zij in verband met de oorlog
voering op de plicht van onvoorwaardelijke gehoorzaamheid veel 
meer nadruk legt dan anders, en is in elk geval het risico van niet ge
hoorzamen onvergelijkelijk groter. Hier komt nog bij. dat beslis

singen soms in grote haast en allicht niet in een kalme gemoedsge
steldheid moeten worden genomen. 

Uit het bovenstaande blijkt, dat de artikel 42 en 43, gelijk zij zijn 
geformuleerd niet passen op oorlogsmisdrijven. Volgens de juist te 
achten jurisprudentie van de Bijzondere Raad van Cassatie zijn zij 
trouwens reeds thans in het geheel niet toepasselijk wanneer iemand 
zich beroept op andere rechtsregels dan Nederlandse of internationaal
rechtelijke, welke Nederland binden. Bij oorlogsmisdrijven zal juist dit 
geval regel zijn. Uit het voorafgaande volgt, dat het geen gelukkige 
oplossing zou zijn de toepasselijkheid der artikelen uit te breiden tot 
daden verricht ter uitvoering van een voorschrift van een vreemd 
nationaal recht of van een bevel dat op zulk een recht berust. 

Evenmin echter hebben ondergetekenden er heil in gezien het 
resultaat van de afweging van al de genoemde factoren — welker 
sterkte van geval tot geval verschilt — vast te leggen in een formule 
die onvermijdelijk of te star of door haar rekbaarheid krachteloos zou 
zijn. Zij stellen voor eenvoudig een speciale regeling van het onder
werp weg te laten. Dit voorstel is zeer veel minder ingrijpend dan op 
het eerste gezicht kan schijnen. Men zal immers moeten bedenken, 
dat de artikelen 42 en 43 in hoofdzaak (behoudens dat artikel 43, 
tweede lid, een zekere afwijking inhoudt ten gunste van degene, die 
een bevel opvolgt) slechts scherper omlijnen hetgeen ook bij ontbreken 
van die artikelen zou voortvloeien uit de algemene beginselen om
trent wederrechtelijkheid en schuld, gelijk die zijn neergelegd deels in 
de verschillende delictsomschrijvingen (ook in die van het voorge
stelde artikel 8, gelijk bij dat artikel is toegelicht) deels in het belang
rijke artikel 40 van ons Wetboek dat toepasselijk blijft, en voor het 
overige door wetenschap en rechtspraak tot bestanddelen van ons 
strafrecht zijn gemaakt. Deze beginselen zullen ook de oorlogsmis
drijven blijven beheersen. Slechts zal het resultaat als gevolg van de 
sterk afwijkende omstandigheden kunnen verschillen van dat, waartoe 

j in ons commune strafrecht de artikelen 42 en 43 leiden. Een princi
j picle aanvaarding van een strengere maatstaf voor verdachten van 
| oorlogsmisdrijven dan voor andere verdachten is niet de strekking 

van het voorgestelde artikel. 

Artikel 12 
Onder de algemene beschouwingen is reeds uiteengezet, dat de be

rechting van de delicten, waarop deze wet betrekking heeft, door de 
militaire rechter geschiedt, tenzij zij berecht worden na een vijandelijke 
bezetting van het grondgebied. Het ontwerp formuleert in het eerste 
lid de regel, die thans te vinden is in artikel 78, sub 1°., van de In
voeringswet Militair Straf en Tuchtrecht. Volgens deze bepaling wor
den in geval van oorlog de in een in staat van beleg verklaard gedeelte 
van het grondgebied begane misdrijven tegen de veiligheid van de 
Staat en misdrijven van het Wetboek van Militair Strafrecht berecht 
door de militaire rechter. Het bijgaande ontwerp neemt deze bepaling 
over, zij het dat het vereiste, dat deze misdrijven in een in staat van 
beleg verklaard gedeelte van het grondgebied gepleegd moeten zijn, is 
vervallen. Bovendien wordt de berechting van de in het onderhavige 
ontwerp geformuleerde misdrijven (en dus ook van oorlogsmisdrijven) 
aan de militaire rechter opgedragen. Doordat in dit ontwerp, dat in 
het algemeen de berechting van de in artikel 1 bedoelde misdrijven in 
geval van oorlog regelt, de rechtsmacht van de militaire rechter in 
het eerste lid van artikel 12 wordt vastgesteld, kan het bovenbedoelde 
artikel 78, onder 1°., van de Invoeringswet Militair Straf en Tucht
recht vervallen, hetgeen bij artikel IV van het ontwerp wordt voor
gesteld. 

Terwijl het eerste lid van artikel 12 derhalve geen belangrijke wijzi
ging in de bestaande voorschriften brengt, geeft het tweede lid op dit 
voorschrift een uitzondering. Door dit tweede lid worden de in artikel 
1 bedoelde misdrijven aan de rechtsmacht van de militaire rechter 
onttrokken, indien de berechting plaats vindt na een vijandelijke be
zetting van het grondgebied of een deel daarvan. De eerste taak der 
krijgsraden in oorlogstijd immers is de onmiddellijke repressie tegen 
misdrijven, die de militaire veiligheid van het land in gevaar brengen. 
Vandaar hun uitzonderlijk grote bevoegdheid ingeval van feitelijke 
oorlog, de bijzondere vorm van de rechtsgang, de beperkte eisen die 
aan de juridische opleiding van de leden worden gesteld en de moge
lijkheid van een procedure in één instantie. 

Bij een berechting van misdrijven tegen de veiligheid van de Staat 
na een bezetting ontbreekt de urgentie, die deze afwijkingen van de in 
normale tijden geldende rechtswaarborgen, rechtvaardigt. 

De ervaring hier te lande opgedaan en de vergelijking met de recht
spraak in andere landen hebben na de afgelopen oorlog geleerd, dat 
het wenselijk is de berechting van deze, feitelijk en juridisch vaak uit
zonderlijk gecompliceerde misdrijven op te dragen aan daartoe bij
zonderlijk geoutilleerde colleges, die beter dan de krijgsraden in staat 
zijn in een kort tijdsbestek een groot aantal zaken te behandelen. Het is 
echter wel duidelijk, dat een uitzondering op de bevoegdheid van de 
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militaire rechter, hoezeer ook wenselijk voor delicten met een politiek 
of internationaal karakter, niet nodig is voor de typisch militaire 
delicten van het Wetboek van Militair Strafrecht, indien deze na een 
bezetting berecht worden. 

Ingevolge de voorgestelde regeling zullen oorlogsmisdrijven, hetzij 
door Nederlandse hetzij door vreemde militairen begaan, in beginsel 
door de militaire rechter, maar n a afloop ener vijandelijke bezetting 
door de bijzondere rechtbanken berecht worden. Hierdoor wordt vol
daan aan het voorschrift van artikel 84 van het Krijgsgevangenen 
Verdrag van 12 Augustus 1949, dat eist, dat krijgsgevangenen be
recht zullen worden door een militaire rechter, tenzij ook de natio
nale militairen voor dezelfde strafbare feiten onder de jurisdictie van 
een andere dan de militaire rechter vallen. 

Het valt niet te ontkennen, dat ook voor een juiste beoordeling van 
de gepleegde bezettings en oorlogsmisdrijven kennis van militaire 
verhoudingen wenselijk is. Men denke aan dienstneming bij de vijand, 
waarbij de vraag beantwoord moet worden of een bepaalde formatie 
tot 's vijands krijgsmacht behoort of niet, en aan de ingewikkelde 
vraagstukken, die zijn vastgeknoopt aan het beroep op bevel van 
hogerhand, gedaan door verdachten, die in vijandelijke militaire dienst 
oorlogsmisdrijven hebben gepleegd. Dit in vele gevallen geheel of 
gedeeltelijk militaire karakter is mede een van de redenen geweest om 
voor te stellen, dat de berechting van de in artikel 1 bedoelde mis
drijven na een bezetting door bijzondere rechtbanken zal geschieden. 
Deze rechtbanken, alsmede het Bijzondere Hooggerechtshof, zuilen, 
naar artikel 14, eerste lid, voorstelt, bezet worden door rechtsgeleerde 
en militaire rechters. Artikel 17 bepaalt, dat de rechtsgeleerde rechters 
de meerderheid van de kamers der colleges vormen. 

Behalve het feit, dat het militair deskundige element bij de be
rechting van de misdrijven, waarop dit ontwerp betrekking heeft, 
node kan worden gemist, hebben nog andere redenen geleid tot het 
voorstel om deze misdrijven door bijzondere rechtbanken en een Bij
zonder Hooggerechtshof te doen berechten. Tegen de bij aanvanke
lijke beschouwing aantrekkelijke gedachte om ten deze de gewone 
rechtbanken bevoegd en de gewone rechtsgang van toepassing te ver
klaren, bestaan bij nadere overweging ernstige bezwaren. De ervaring 
van de afgelopen jaren heeft geleerd, dat de criminaliteit tijdens een 
bezetting een omvang kan aannemen, die bij berechting door de ge
wone rechterlijke colleges het normale werk dier colleges volkomen 
zal verstoren. Daarbij komt, dat een rechtsgang in drie instanties 
de berechting van zulk een groot aantal delicten in onaanvaardbare 
mate zou vertragen. Deze vertraging zou voor de verdachten dermate 
drukkend zijn, dat het wegvallen van een tweede feitelijke instantie 
ook voor hen een geringer bezwaar uitmaakt. Weliswaar zijn de recht
banken en gerechtshoven door de benoeming van plaatsvervangende 
leden te outilleren voor berechting van bezeltingsmisdrijven op grote 
schaal, doch dit kan nimmer het bezwaar opheffen, dat de Hoge 
Raad, die niet met plaatsvervangende leden kan worden uitgebreid, 
niet in staat zal zijn boven zijn normale taak de omvangrijke berech
ting van de oorlogscriminaliteit op zich te nemen. En zelfs indien 
dit wel het geval zou zijn, dan valt te bedenken, dat de cassatie, zoals 
wij die ten aanzien van de commune zaken kennen, niet zonder meer 
geschikt is als hoogste wijze van berechting in deze zaken. Meer dan 
bij commune delicten dient immers de hoogste rechter in de hier be
doelde zaken de eenheid van straftoemeting te bevorderen. De Hoge 
Raad als cassatierechter, zoals hij dit in gewone zaken is, is hiertoe 
niet bij machte. Een uitbreiding van de bevoegdheid van de Hoge 
Raad tot de strafmaat-cassatie, die ook de Bijzondere Raad van Cas
satie kent, zou zijn taak wederom in belangrijke mate verzwaren, 
zodat de voltooiing van de berechting hierdoor wederom zou worden 
vertraagd. 

Op al deze gronden is het wenselijk de berechting van tijdens de 
bezetting begane misdrijven op te dragen aan bijzondere rechtbanken 
en een Bijzonder Hooggerechtshof, samengesteld uit een meerderheid 
van burgers en een minderheid van militairen. 

Het is mogelijk, dat na afloop ener vijandelijke bezetting met de be
handeling van zaken als bedoeld in artikel 1 reeds bij de militaire 
rechter een aanvang is gemaakt. Het zal dan nodig zijn een regeling 
te treffen omtrent de wijze en het tijdstip waarop deze zaken aan de 
dan in te stellen bijzondere colleges zullen worden overgedragen. Deze 
regeling kan thans nog niet worden gegeven. Haar inhoud zal mede 
afhankelijk zijn van nog onvoorzienbare factoren ais de voortvarend
heid, waarmede de bijzondere colleges zullen worden ingesteld, de hoe
veelheid der te berechten zaken en de urgentie daarvan. Voorgesteld 
wordt daarom het geven van regelen omtrent deze overgang aan de 
Kroon te delegeren. 

Eenzelfde voorstel wordt gedaan met betrekking tot de voorberei
ding van de vervolging. Is eenmaal een bezetting voorbij, dan zijn de 
bijzondere rechtbanken bevoegd van de in artikel 1 bedoelde delicten 
kennis te nemen. Zij zullen echter niet onmiddellijk na afloop der be
zetting zijn ingesteld en functionneren. Toch zullen reeds vóór dat 

moment maatregelen tegen de betrokken delinquenten nodig zijn. Men 
denke aan de arrestatie der betrokkenen. Bij Koninklijk besluit zal nu 
kunnen worden bepaald, hoe de arrestatie en de voorbereidende ver
volgingsmaatregelen in afwachting van het optreden der bijzondere 
rechtbanken zullen geschieden, bv. volgens de regels der militaire 
rechtspleging dan wel volgens die der gewone rechtspleging. 

Denkbaar is, dat bij het heen en weergolven van de gevechtshande
lingen een bezetting van een gedeelte van het grondgebied van geringe 
omvang of van korte duur zal zijn. In dergelijke gevallen is er geen 
aanleiding misdrijven, in dan bezette gedeelten van het grondgebied 
gepleegd, door speciaal daartoe ingestelde rechtbanken te doen be
rechten. Het is daarom wenselijk — en zulks wordt in het derde lid 
van artikel 12 voorzien — om de mogelijkheid te openen de instelling 
van bijzondere colleges achterwege te laten. In dat geval blijft de 
hoofdregel, dat de militaire rechter van de in artikel 1 bedoelde mis
drijven kennisneemt, van kracht. 

De ervaring heeft geleerd, dat de omvang van de criminaliteit, 
waarop dit ontwerp betrekking heeft, tijdens een bezetting zeer groot 
kan worden. De mogelijkheid is, hoewel geringer, niet uitgesloten, 
dat ook na een oorlog, waarin niet een gedeelte van het grondgebied 
van het rijk in Europa door de vijand bezet geweest is, een grote 
hoeveelheid delicten, als in artikel 1 bedoeld, zal moeten worden 
berecht. In het laatste lid van artikel 12 wordt daarom voorgesteld 
aan de Kroon de mogelijkheid te geven in een dergelijk geval ook 
tot instelling van bijzondere colleges over te gaan, indien de omvang 
en de aard der te berechten feiten zulks wenselijk maken. 

Artikelen 13 en 14 

De organisatie van de bijzondere colleges zal, indien zij worden 
ingesteld, moeten worden aangepast aan de hoeveelheid arbeid, die 
zij te verrichten zullen krijgen. Hun samenstelling zal moeten af
hangen van de thans nog onbekende behoefte. Omtrent het aantal 
kamers en het aantal rechters en raadsheren van de colleges kan dus 
niet met vrucht reeds thans een voorschrift gegeven worden. Het ont
werp volgt het systeem van het Besluit op de Bijzondere Gerechts
hoven en laat de organisatie der colleges aan het beleid van de Kroon 
over. 

Artikel 15 

In het tweede lid wordt bepaald, dat de met rechtspraak belaste 
leden voor de duur der instandhouding van het college worden be
noemd: in zoverre wordt artikel 3 van het Besluit op de Bijzondere 
Gerechtshoven gevolgd. Het tweede lid geeft evenwel nog een waar
borg voor de onafhankelijkheid der rechters, die het Besluit op de 
Bijzondere Gerechtshoven niet kent: de rechtsgeleerde rechters en 
raden worden bij voorkeur uit leden van de zittende magistratuur 
benoemd. Hierdoor wordt ook de schijn vermeden, dat rechters kun
nen worden aangesteld, die zijn uitgekozen met het oog op hun poli
tieke gezindheid. Door de woorden „bij voorkeur" laat het ontwerp 
de mogelijkheid open niet-leden van de rechterlijke macht, die op 
een bepaald terrein (men denke aan het internationale strafrecht) bij
zonder deskundig zijn, bij de arbeid der colleges te betrekken. Voor 
de benoemingen zal, indien de colleges nog niet zijn ingesteld, geen 
aanbeveling kunnen v/orden gedaan. Vervulling van vacatures zal 
echter, nu artikel 20 de bepalingen van de Wet op de rechterlijke 
organisatie van overeenkomstige toepassing verklaart, geschieden na 
indiening van een aanbeveling door de colleges zelf. 

Artikel 16 

Artikel 7 van het Besluit op de Bijzondere Gerechtshoven geeft 
een ingewikkelde bezoldigingsregeling, die voor rechterlijke ambte
naren, die tevens een andere overheidsbetrckking vervullen, een cumu
latiebeperking inhoudt. Deze laatste regeling werkt, hoezeer zulks 
ook niet de bedoeling was, onbillijk. Advocaten ontvangen, als zij 
in een bijzonder coilege benoemd zijn, de volle bezoldiging. Hoog
leraren worden gekort, doch niet, indien zij hoogleraar zijn bij een 
andere dan een rijksuniversiteit. 

Het is beter allen, die in een bijzonder college werken e;n gelijke 
salariëring te bieden, die gesteld wordt op een derde gedeelte van 
het salaris, aan een overeenkomstige betrekking bij de gewone rech
terlijke macht verbonden. In geval van nood zal men bij de gewone 
colleges met plaatsvervangers moeten werken, zodat de leden der 
bijzondere colleges grotendeels voor hun tijdelijke taak worden vrij
gemaakt. 

Artikel 17 

Hiervoor is reeds uileengezet, dat het militaire element bij de bij
zondere rechtspraak dient om het militaire aspect, dat veel der in 
artikel 1 bedoelde zaken tevens bezitten, tot zijn recht te doen komen. 
In meerderheid behoren de colleges echter uit juristen te bestaan, 

die bij voorkeur beroepsrechters moeten zijn. 
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Op grond van de overweging, dat de militaire rechters het militair 
deskundige element in de colleges moeten vormen en niet het juri
dische element behoeven te versterken, is de bepaling van artikel 14, 
sub 2°., van het Besluit op de Bijzondere Gerechtshoven niet over
genomen. 

Artikelen 18 en 19 

Meer dan bij de gewone rechtspleging, waarbij in een praktijk van 
jaren een zekere evenredigheid tussen misdrijf en op te leggen straf
maat is gegroeid, bestaat bij de bijzondere rechtspleging behoefte aan 
waarborgen voor de eenheid in strafmaat: bij de verschillende colleges 
kan immers geen uniforme waardering bestaan, daar iedere ervaring 
met deze soort delicten ontbreekt. Terecht heeft het Besluit op de 
Bijzondere Gerechtshoven dan ook de beoordeling van de eenheid 
van strafmaat mede ter beoordeling van de Bijzondere Raad van 
Cassatie gebracht door in artikel 16, onder 1°., met verkeerde toe
passing der wet gelijk te stellen de oplegging van een straf of maat
regel, die niet geacht kan worden te beantwoorden aan de ernst van 
het misdrijf, de omstandigheden waaronder het is begaan, of de per
soon of de persoonlijke omstandigheden van de veroordeelde. Deze 
bepaling, die, naar de ervaring van de afgelopen jaren heeft geleerd, 
van groot nut is geweest, is in artikel 19, sub 2°., overgenomen. Zij 
maakt het gemis van hoger beroep gemakkelijker te aanvaarden. 

In artikel 19 is eveneens overgenomen de bepaling uit artikel 16 van 
het Besluit op de Bijzondere Gerechtshoven, dat verzuim van vormen, 
op straffe van nietigheid voorgeschreven, geen grond tot vernietiging 
behoeft te geven, indien redelijkerwijze moet worden aangenomen, dat 
de verdachte door het verzuim in zijn belangen niet is geschaad. De 
ervaring, door de Bijzondere Raad van Cassatie met deze bepaling 
opgedaan, geeft de vrijheid haar ook voor de toekomst te handhaven. 

Artikel 21 
De rechtspleging bij de bijzondere colleges dient naar de mening 

van de ondergetekende volgens dezelfde regels te geschieden als de 
rechtspleging in gewone strafzaken. Slechts voor zover de bijzondere 
aard van de rechtspleging of bijzondere omstandigheden afwijking 
van deze regels nodig maken wordt daarin in het ontwerp voorzien. 

Het hierboven omschreven beginsel is neergelegd in artikel 21. 
Daarop worden tweeërlei uitzonderingen gemaakt. In de eerste plaats 
worden in artikel 22 en in de tweede afdeling van hoofdstuk III 
regelingen gegeven, die eventueel indien zou blijken, dat een grote 
hoeveelheid delinquenten berecht zou moeten worden, de rechts
pleging aanzienlijk zouden kunnen versnellen. Waarborgen voor de 
verdachte verliezen veel van hun waarde, indien het strafproces niet 
binnen redelijke tijd wordt ten einde gebracht. Indien de formaliteiten, 
die op zichzelf een wenselijke bescherming van de rechtszekerheid 
bieden, ertoe leiden dat de berechting van de zaken wordt vertraagd, 
is het beter enkele van die waarborgen te doen vervallen. Bij langzame 
berechting, uiteraard gepaard gaande met langdurige preventieve 
hechtenis, is, ook al worden tal van formele rechtswaarborgen in 
acht genomen, het enkele verloop van de tijd reeds schadelijk voor 
de betrokkenen. 

Een tweede categorie afwijkingen van de normale regels van 
rechtspleging is nodig met betrekking tot het Bijzondere Hoogge
rechtshof. Dit college is namelijk ingevolge artikel 19 niet alleen 
cassatierechter in de zin van artikel 99 van de Wet op de rechter
lijke organisatie, doch het oordeelt ook over de strafmaat. In ver
band met deze bevoegdheid van het Bijzondere Hooggerechtshof 
dienen enkele, merendeels reeds in het Besluit Buitengewone Rechts
pleging voorziene processuele regels te worden gegeven. 

Artikel 22 

het aantal gedetineerden belangrijk was verminderd, kon een nieuw 
artikel 16 in het Besluit politieke delinquenten 1945 worden ingevoegd, 
waarbij de gedetineerden het recht kregen bij het Bijzondere Gerechts
hof hun invrijheidstelling te verzoeken. Toen tenslotte de werkzaam
heden der bijzondere colleges grotendeels waren verricht, is bij arti
kel 24 van de Wet van 13 Mei 1948 (Wet overgang bijzondere rechts
pleging, Staatsblad no. 1186) bepaald, dat in het gebied van een 
opgeheven Bijzonder Gerechtshof de bewaring werd omgezet in voor
lopige hechtenis krachtens het Wetboek van Strafvordering. 

Gezien deze ervaring is het noodzakelijk de mogelijkheid te schep
pen om in geval van massale detentie de rechtspleging te ontlasten van 
de aan de voorlopige hechtenis verbonden formaliteiten teneinde haar 
de gelegenheid te bieden zo snel mogelijk de zaken ten principale te 
berechten. Het scheen echter gewenst niet een afzonderlijke regeling 
te treffen, gelijk in het Besluit politieke delinquenten 1945 is geschied, 
maar zo nauw mogelijk aan te sluiten bij de bestaande regeling van 
het Wetboek van Strafvordering. Uit dien hoofde wordt voorgesteld, 
dat de Minister van Justitie kan bepalen, dat een bevel tot inverzeke
ringstelling als bedoeld in artikel 57 van het wetboek niet voor twee 
dagen maar voor een langere termijn van ten hoogste een jaar van 
kracht zal zijn. De Minister van Justitie kan aanvankelijk bepalen, dat 
de termijn van inverzekeringstelling korter dan een jaar (bv. drie 
maanden) zal zijn, en daarna de termijn verlengen, mits de totale duur 
van do inverzekeringstelling de termijn van een jaar niet overschrijdt. 
De verlenging door de officier van justitie, bedoeld in artikel 58, 
tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, kan echter nooit voor 
een langere termijn dan twee dagen geschieden. Indien de inverzeke
ringstelling reeds een jaar geduurd heeft, is door de bepaling van 
artikel 22 zelfs een verlenging met twee dagen door de officier van 
justitie uitgesloten. Is na een jaar niet de mogelijkheid aanwezig om de 
formaliteiten van het Wetboek van Strafvordering volledig in acht te 
nemen, dan zal een nadere voorziening bij de wet noodzakelijk zijn. 

Artikelen 23—32 
Teneinde te bevorderen, dat zo snel mogelijk een zo groot mogelijk 

aantal zaken ten principale door de bijzondere colleges wordt afge
daan, wordt in de tweede afdeling van hoofdstuk III voorgesteld, 
om een vereenvoudigde procedure in te voeren. Deze procedure is 
gelijk aan die, welke bij de Wet van 27 Juni 1947 (Staatsblad no. 
H 205) onder de naam vereenvoudigde gerechtelijke afdoening als 
Vijfde Hoofdstuk in het Besluit Buitengewone Rechtspleging is inge
voegd. In de korte tijd, dat deze regeling gewerkt heeft is zij niet 
onvruchtbaar geweest. In het ressort van het Bijzondere Gerechtshof 
te Amsterdam zijn op deze wijze in anderhalf jaar 656 zaken behan
deld, waarvan slechts in 38 bezwaar werd gemaakt. In het ressort van 
het Bijzondere Gerechtshof te 's-Gravenhage bedroegen deze cijfers 
onderscheidenlijk 672 en 88. In totaal is de vereenvoudigde gerechte
lijke afdoening in Nederland in ongeveer 2000 gevallen toegepast. 

De vereenvoudigde gerechtelijke afdoening zal slechts mogelijk zijn, 
indien de Minister van Justitie met het oog op de goede gang van 
zaken bij iedere bijzondere rechtbank een of meer rechters aanwijst, 
die met deze toepassing belast zullen zijn. 

De inhoud van de artikelen 23—32 is, met inachtneming der ge
wijzigde nomenclatuur der rechterlijke colleges, gelijk aan de inhoud 
van de artikelen 44a—44/ van het Besluit Buitengewone Rechtspleging. 

Artikelen 33—36 
De bepaling van artikel 19 onder 2° stelt in navolging van artikel 16 

van het Besluit op de Bijzondere Gerechtshoven met verkeerde toepas
sing der wet de oplegging van een straf of maatregel gelijk, die niet 
geacht kan worden te beantwoorden aan de ernst van het misdrijf, de 
omstandigheden, waaronder het is begaan, of de persoon, of de per
soonlijke omstandigheden van de veroordeelde. 

Wil het Bijzondere Hooggerechtshof van deze bevoegdheid gebruik 
maken, dan moet het zich een oordeel kunnen vormen omtrent de 
feitelijke omstandigheden betreffende de ernst van het misdrijf, de 
omstandigheden waaronder het is begaan, en de persoon of de per
soonlijke omstandigheden van de dader. Daartoe kan het niet uitslui
tend afgaan op de inhoud van dossier en uitspraak, die omtrent deze 
omstandigheden veelal weinig inhouden. Het Bijzondere Hooggerechts
hof moet dus om de strafmaat te kunnen beoordelen de bevoegdheid 
hebben om in een zaak de verdachte te horen, een psychiatrisch of 
reclasseringsrapport in te winnen en om een zaak naar de instructie 
terug te wijzen. Op dit stuk is artikel 33 van het ontwerp van gelijke 
inhoud als artikel 38 van het Besluit Buitengewone Rechtspleging. 

In de praktijk van de Bijzondere Raad van Cassatie is gebleken, 
dat dit onderzoek niet alleen kan leiden tot een andere waardering van 
de strafmaat, maar ook tot een andere waardering van een beroep op 
een strafuitsluitingsgrond. Indien naar het oordeel van de rechter in 
eerste aanleg bepaalde feiten grond opleveren voor het opleggen van 
een'minder zware straf dan is het mogelijk dat de cassatierechter tot 

Indien, zoals na de capitulatie van Duitsland is geschied, wederom 
op één ogenblik een groot aantal verdachten van de in het onder
havige ontwerp bedoelde misdrijven wordt gearresteerd, zal het niet 
mogelijk zijn te hunnen aanzien de voorschriften van het Wetboek 
van~ Strafvordering met betrekking tot de bevelen tot inverzekeringstel
ling (artikel 57). verlenging van de inverzekeringstelling (artikel 58, 
tweede lid), bewaring artikel 65), gevangenhouding (artikel 67, eerste 
lid) en verlenging van gevangenhouding (artikel 67, tweede lid) in 
acht te nemen. Het is gebleken, dat zelfs het voorschrift van artikel 12, 
derde lid, van het Besluit politieke delinquenten 1945, waarin werd 
bepaald, dat een bevel tot bewaring ingevolge dat Besluit telkens voor 
een termijn van ten hoogste drie maanden moest worden verlengd, in 
feite zonder betekenis is gebleven. Bij de grote massa der delinquen
ten was het niet mogelijk in ieder geval afzonderlijk na te gaan of er 
redenen voor verlenging der detentie bestonden of niet. De praktijk 
heeft zich daarom gered met het onelegante middel om de gehele be
volking der toenmalige bewaringskampen op een lijst te plaatsen en 
onder die lijst een bevel tot verlenging van de bewaring te doen stel
len Eerst bij de Wet van 27 Juni 1947 (Staatsblad no. H 206), toen 
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het oordeel komt, dat deze feiten niet tot vermindering der straf be
horen te leiden, doch dat zij bij voorbeeld overmacht of ontoereken
baarheid opleveren. Een dergelijk verschil van inzicht in de waardering 
van strafuitsluitingsgronden komt, naar gebleken is, herhaaldelijk 
voor. Daarom wordt in artikel 34 voorgesteld — en hiermede wordt 
afgeweken van de regeling van het Besluit Buitengewone Rechtsple
ging — om het Bijzondere Hooggerechtshof de bevoegdheid te geven 
de verdachte van rechtsvervolging te ontslaan, indien het bij zijn 
onderzoek naar de feiten tot het oordeel komt, dat de verdachte niet 
strafbaar is. 

De artikelen 35 en 36 zijn van dezelfde inhoud als de artikelen 39 
en 42 van het Besluit Buitengewone Rechtspleging. Deze artikelen 
zijn noodzakelijke afwijkingen van de normale cassatieprocedure in 
verband met de beoordeling van de strafmaat door het Bijzondere 
Hooggerechtshof. 

Artikel II 
Dit artikel bevat de wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht, 

die ter bescherming van de veiligheid van de Staat wenselijk zijn. 
Het is wel duidelijk, dat gezien de ervaringen in de afgelopen 

oorlog opgedaan een verhoging van de strafposities van de misdrijven 
tegen de veiligheid van de Staat niet achterwege kan blijven. De 
schade, die door het plegen van deze misdrijven aan de rechtsorde 
wordt toegebracht, is zo omvangrijk en ernstig, dat bij vergelijking 
met de op andere misdrijven gestelde maximumstraffen zeer hoge 
strafposities hier op haar plaats zijn. Reeds in April 1940 zijn voor
stellen in deze geest gedaan. Deze zijn tengevolge van de oorlogs
omstandigheden geen wet geworden. Bij artikel 11 van het Besluit 
Buitengewoon Strafrecht zijn de bedreigde straffen, voor zover het 
betreft delicten, die tijdens de jongste oorlog gepleegd zijn, verhoogd. 
Voor zover de hieronder volgende wijzigingen van het Wetboek van 
Strafrecht een verhoging van de strafposities inhouden, zullen zij in 
het algemeen niet nader worden toegelicht. 

1. De ratio van artikel 3, dat de Nederlandse strafwet van toe
passing verklaart op ieder, die zich buiten het rijk in Europa aan 
boord van een Nederlands vaartuig aan enig strafbaar feit schuldig 
maakt, brengt mede deze bepaling, gezien het huidige gebruik van ] 
vliegtuigen, uit te breiden tot aan boord van Nederlandse lucht
vaartuigen gepleegde strafbare feiten. De bepaling heeft niet alleen j 
betekenis voor geval van oorlog maar evenzeer met betrekking tot 
strafbare feiten in tijd van vrede aan boord van verkeersvliegtuigen 
gepleegd. Wat een Nederlands luchtvaartuig is, wordt bepaald door 
artikel 13 van de Luchtvaartwet. 

2. In navolging van het bepaalde in artikel 4, eerste lid, onder 2°., 
van het Besluit Buitengewoon Strafrecht wordt hier voorgesteld de 
Nederlandse strafwet niet alleen van toepassing te verklaren op de 
buiten het rijk in Europa gepleegde misdrijven tegen de veiligheid 
van de Staat of tegen de Koninklijke waardigheid maar ook op de 
buiten het rijk in Europa gepleegde opruiing en mislukte uitlokking 
tot die misdrijven en onttrekking van de daders dier misdrijven aan 
de justitie. 

In artikel 1, onder 4°., van artikel I komt een overeenkomstige 
bepaling voor. Deze is, gezien het hiervoor gestelde, niet nodig met 
betrekking tot opruiing etc. in geval van oorlog tot de misdrijven 
van de artikelen 92, 96, 97a en 105 en 108—110 van het Wetboek 
van Strafrecht, maar wel met belrekking tot in geval van oorlog 
gepleegde opruiing enz. tot de andere in dat artikel 1 genoemde mis
drijven. 

In verband met de onder 9 voorgestelde splitsing van artikel 97a 
in twee artikelen 97a en 976 kan de vermelding van artikel 97a, onder 
1°., vervallen: hetgeen totnogtoe in artikel 97«, onder 1°., vermeld 
stond vormt thans de inhoud van het nieuwe artikel 97a. 

3. In de oorlogsdagen van 1940 is gebleken, dat het van groot 
belang kan zijn, dat personen, dis de omverwerping van het be
staande staatsbestel nastreven, niet door een bezetter, die met dit 
streven sympathiseert, als gevangene in Nederland worden aange
troffen en bevrijd. Hetzelfde geldt ten aanzien van hen, van wie 
bekend is dat zij, wanneer de gelegenheid zich daartoe voordoet, op 
onmenselijke wijze tegen hun landgenoten optreden. Daarom wordt 
voorgesteld om aan de Minister van Justitie de bevoegdheid te geven 
om in bijzondere, de Staat betreffende, omstandigheden te bepalen, 
dat vrijheidsstraffen buiten het rijk in Europa ten uitvoer gelegd 
zullen worden. Op die wijze kan ingeval van een dreigende overwel
diging de bevolking worden gespaard voor de daden van hen, van 
wie op grond van hun verleden niet dan onheil voor die bevolking 
kan worden verwacht. 

4. De aanslag ondernomen met het oogmerk om de grondwettige 
regeringsvorm of de orde van troonopvolging te vernietigen of op 
onwettige wijze te veranderen, wordt krachtens het bestaande artikel 
94 gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren. De 

afgelopen oorlog heeft geleerd, dat een verandering van de grond
wettige regeringsvorm gevolgen pleegt mede te brengen, die diep in 
het volksleven ingrijpen. Een dergelijke aanslag betekent, als zij 
slaagt, voor de meerderheid der bevolking groot leed. Dat een derge
lijke aanslag slechts met een gevangenisstraf van vijftien jaren ge
straft zou worden, is dan ook niet meer in overeenstemming met de 
gevolgen, die, naar wij thans weten, met die aanslag worden beoogd. 
Voorgesteld wordt daarom de strafpositie te verhogen tot levenslange 
gevangenisstraf. Dit betekent in verband met artikel 2 van hetgeen 
in artikel I bepaald is, dat in geval van oorlog de doodstraf kan 
worden uitgesproken. 

5. Het huidige artikel 95 stelt op het uiteenjagen van de Rege
ringsraad door geweld of bedreiging met geweld een gevangenisstraf 
van ten hoogste vijftien jaren. De Regeringsraad is de Raad van 
State, indien deze is belast met de waarneming van het Koninklijk 
gezag. Het uiteenjaren van de Regeringsraad betekent dds, dat men 
het hoogste staatsorgaan belemmert te tunctionneren. Dit misdrijf 
behoort dus gestraft te worden met dezelfde straf als de aanslag op 
de Koning. 

Het huidige artikel 95 kent een tweede lid, waarbij het door geweld 
of bedreiging met geweid opzettelijk verhinderen van een lid van de 
Regeringsraad om de vergadering bij te wonen of daar zijn plicht 
te vervullen gestraft wordt met gevangenisstraf van ten hoogste zes 
jaren. Nu zal in de tegenwoordige tijd, wanneer men de Regerings
raad wil beletten te functionneren, dit het gemakkelijkste kunnen 
geschieden doordat men alle leden van de Raad afzonderlijk belem
mert de vergadering bij te wonen. Terwijl dus een aantal revolutio
nairen tezamen het functionneren van het hoogste regeringsorgaan 
hebben belemmerd, hebben zij zich ieder voor zich slechts schuldig 
gemaakt aan het in het tweede lid van het huidige artikel 95 om
schreven feit. Het resultaat van hun actie is gelijk aan het uiteen
jagen van de Regeringsraad, doch de maximumstraf, die ieder af
zonderlijk oploopt, is niet hoger dan zes jaren. Deze miskenning van 
de tegenwoordige revolutietechniek wordt in het ontwerp ongedaan 
gemaakt, doordat voorgesteld wordt het uiteenjagen van de Rege
ringsraad en het beletten van een lid van die Raad om een vergade
ring bij te wonen of daarin vrij en onbelemmerd zijn plicht te ver
vullen, op één lijn te stellen en te straffen met levenslange gevangenis
straf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren. 

6. Door de aanslag op de Koning en op de Regeringsraad be
lemmert men het hoogste staatsorgaan te functionneren. Dit doet 
men ook indien men de Kroon berooft van haar constitutioneel in
strument om het gezag uit te oefenen: van de Raad van Ministers. 
Daarom wordt voorgesteld na artikel 95 een artikel 95a in te voegen, 
waarbij met dezelfde strafpositie dezelfde feiten strafbaar worden'ge
steld, die artikel 95 ten aanzien van de Regeringsraad en zijn leden 
strafbaar stelt. 

8. Artikel 97, zoals het thans luidt, bedreigt degene, die in ver
standhouding treedt met een buitenlandse mogendheid met het oog
merk om haar tot het plegen van vijandelijkheden of het voeren van 
een oorlog tegen de Staat te bewegen, haar in het daartoe opgevatte 
voornemen te versterken, haar daarbij hulp toe te zeggen of aan 
de vijand hulp te verlenen, met gevangenisstraf van ten hoogste 
vijftien jaren. De in de afgelopen oorlog opgedane ervaringen hebben 
geleerd, dat het geldende artikel niet voldoende rekening houdt met 
het zeer ernstige karakter van het daarin omschreven misdrijf. Voor

\ gesteld wordt daarom de strafpositie te verhogen tot levenslange 
gevangenisstraf. Dit heeft tot gevolg, dat het thans geldende tweede 
lid kan vervallen. 

Uit de uitdrukking ,.in verstandhouding treden" kan men op
maken, dat niet alleen de Nederlander de buitenlandse mogendheid 
moet hebben benaderd, maar dat deze ook harerzijds het contact 
met de Nederlander moet hebben gelegd. Men kan volhouden dat 
voordien van „verstandhouding", d.w.z. van wederzijds contact, geen 

; sprake is. Het is zelfs de vraag of een Nederlander, die niet met een 
I buitenlandse regering, maar b.v. met een vooraanstaande figuur uit 
| een buitenlandse politieke partij in verstandhouding treedt teneinde 
j op die wijze met de regering in contact te komen, geacht kan worden 
I met de mogendheid zelf in verstandhouding te zijn getreden. Ten

einde alle twijfel af te snijden, dat ook het middellijk in verstand
houding treden onder de werking van het artikel valt, wordt voor

i gesteld de woorden ,.in verstandhouding treden" te vervangen door 
i de uitdrukking .,in verbinding treden". 

Ook het in verbinding treden eist echter, dat de Nederlander, die 
l zulks doet, ook werkelijk een relatie, zij het middellijk of onmiddel
| lijk, met de betrokken buitenlandse mogendheid tot stand brengt. 

Strafbaar behoort evenwel ook te zijn degene, die de handelingen 
verricht die nodig zijn om met een buitenlandse mogendheid in 

! verbinding te treden, indien om een of andere reden die verbinding 
niet tot stand komt. Daarom wordt voorgesteld aan artikel 97 een 
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tweede lid toe te voegen volgens hetwelk handelingen ter voor
bereiding van een misdrijf, als in het eerste lid bedoeld, worden 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren. 

9. Artikel 91a bevat drie strafbare feiten van ongelijke waarde. 
Het onder 1°. strafbaar gestelde feit van het in verstandhouding 
treden met in het buitenland gevestigde personen met het oogmerk om 
van die personen in enigerlei vorm steun voor een omwenteling te 
verkrijgen is belangrijk ernstiger, naar uit de ervaringen der laatste 
decennia gebleken is, dan de beide onder 2°. genoemde strafbare 
feiten, die slechts betrekking hebben op voorwerpen, die geschikt zijn 
om omwentelingen te bevorderen. Voorgesteld wordt daarom het 
eerste lid in een afzonderlijk artikel onder te brengen, waarbij de 
trafpositie verhoogd wordt tot levenslange gevangenisstraf. 

De uitdrukking „in verstandhouding treden" wordt, evenals in arti
kel 97, vervangen door de uitdrukking „in verbinding tereden". 

De beide laatste strafbare feiten worden ondergebracht in een 
nieuw artikel 91b, waarbij de maximumstraf verhoogd wordt van vijf 
jaren tot tien jaren gevangenisstraf. 

11. Artikel 100 onder 1°. stelt strafbaar het verrichten van een 
handeling, waardoor de onzijdigheid van de Staat wordt in gevaar 
gebracht, of het overtreden van enig bijzonder voorschrift, dat door 
de regering tot handhaving dezer onzijdigheid is gegeven. Nu kunnen 
naar in de afgelopen jaren is gebleken zich gevallen voordoen, waar
in een staat weliswaar niet in een oorlog betrokken is, doch ander
zijds niet als onzijdig kan worden aangemerkt. Te denken valt aan de 
figuur van nonbelligerentie. Ook in een dergelijk geval behoort het 
strafbaar te zijn om zich zodanig te gedragen, dat gevaar ontstaat, dat 
de staat in een oorlog betrokken wordt. Daarom wordt voorgesteld 
de redactie van artikel 100, 1°., te verruimen, zodat de daar genoem
de stralbare feiten niet alleen op de neutraliteit maar op elke vorm 
van niet-deelneming aan een oorlog betrekking hebben. 

12. Zoals reeds bij artikel 4 onder artikel I is opgemerkt, is het 
misdrijf van dienstneming bij de vijand in het ontwerp gesplitst in 
twee delicten: het eerste omvat het dienstnemen bij de vijand in geval 
van oorlog, het tweede het dienstnemen in het vooruitzicht van een 
oorlog. Overeenkomstig de systematiek van het ontwerp is het eerste 
delict opgenomen in de Wet Oorlogsstrafrecht als artikel 4, terwijl 
het tweede, dat niet in geval van oorlog kan worden gepleegd, in het 
Wetboek van Strafrecht opgenomen blijft. Dit tweede misdrijf wordt 
in het voorgestelde artikel 101 geformuleerd. Terwijl op het eerste 
misdrijf als maximum de doodstraf is gesteld is ten aanzien van de 
dienstneming bij de vijand voordat de oorlog is uitgebroken de straf
positie van vijftien jaren gehandhaafd. 

13. Het huidige artikel 102 van het Wetboek van Strafrecht kent 
gewone hulpverlening aan de vijand (maximumstraf vijftien jaren) en 
in het tweede lid gequalificeerde hulpverlening (maximum levenslange 
gevangenisstraf)* De bijzondere gevallen, in het tweede lid van artikel 
102 vermeld, geven geen volledige opsomming van de gevallen, waar
in op hulpverlening aan de vijand de zwaarste straf moet staan. Hulp
verlening bij vervolging en opsporing van landgenoten kan eveneens 
oplegging van de zwaarste straf rechtvaardigen. Een omschrijving van 
de verscheidenheid van mogelijke zeer ernstige vormen van hulpver
lening in de wet is, gezien de ervaringen van de bezettingsjaren, niet 
mogelijk. Daarom wordt voorgesteld op hulpverlening als maximum 
levenslange gevangenisstraf te stellen. Dit heeft tengevolge, dat het 
tweede lid kan vervallen. 

14. De redactie van artikel 103 is aan de nieuwe formulering van 
artikel 102 aangepast. 

15. De omschrijving van het strafbare feit van artikel 102 is zo 
ruim, dat daaronder talrijke handelingen vallen, die men eigenlijk niet 
strafwaardig acht. Gelijk reeds naar aanleiding van dit artikel is op
gemerkt, is het, hoezeer men zulks ook wenselijk zou achten, onmoge
lijk een aantal gevallen van hulpverlening in de wet te omschrijven 
en daaraan naar gelang van hun ernst een verschillende strafpositie 
te verbinden. Dal neemt niet weg, dat niet een onvoorzienbaar ver
volgingsbeleid, maar de wetgever zelf toch een zekere moderatie op 
de zeer ruime formule van artikel 102 zal moeten aanbrengen. In 
artikel 10 van het Besluit Buitengewoon Strafrecht vindt men (zij het 
ten aanzien van een ander misdrijf) een dergelijke beperking opge
nomen. Geen straf wordt toegepast, indien blijkt, dat de schuldige het 
feit heeft begaan om de vijand te benadelen of door of vanwege de 
vijand of diens helpers beraamde maatregelen te beletten, belemme
ren of verijdelen. Hier wordt de strafbaarheid dus opgeheven door de 
positieve wil van de dader om de vijand afbreuk te doen. Ten aanzien 
van artikel 102 schijnt deze beperking echter nog niet voldoende. In 
het bijzonder valt te wijzen op gevallen van economische collabo
ratie en op daden van ambtenaren, in het bijzonder van politiefunctio
narissen, die formeel hulpverlening aan de vijand waren en waarbij 
de dader niet de vooropgezette bedoeling had om de vijand te be
nadelen. Toch ware in die gevallen de strafbaarheid van de dader on

rechtvaardig, omdat hij de overtuiging had en redelijkerwijze mocht 
hebben, dal hij door zijn daad het Nederlandse belang geen schade 
deed. Men zal daarbij rekening moeten houden met het feit, dat het 
hier niet betreft de beoordeling van een geïsoleerde handeling, maar 
van een totaal van handelingen gedurende de bezettingstijd. 

Op die grond wordt voorgesteld in artikel 104 te bepalen, dat niet 
strafbaar is hij die de vijand hulp verleent of daartoe samenspant, 
indien hij dit misdrijf heeft begaan in de redelijke overtuiging het 
Nederlandse belang niet te schaden. De „redelijke overtuiging" duidt 
dus op een overtuiging, die objectief gezien redelijk moet zijn. 

16. In artikel 105 wordt gesproken van „de vloot of het leger". 
Indien het in dit artikel genoemde misdrijf wordt begaan ten aanzien 
van de luchtmacht is het natuurlijk eveneens strafwaardig. Daarom 
wordt, teneinde twijfel omtrent de toepasselijkheid van het artikel op 
leveringen aan de luchtmacht uit te schakelen, voorgesteld in plaats 
van „vloot of leger" te lezen „krijgsmacht". 

17. De toepassing van sancties door middel van wapengeweld in 
geval van schending van volkenrechtelijke overeenkomsten is, gelijk 
reeds in fine bij de toelichting op artikel 1 werd opgemerkt, geen 
oorlog. Daarom is daar bepaald, dat de Wet Oorlogsstrafrecht ook in 
een dergelijk geval van toepassing verklaard kan worden. 

Een noodzakelijke aanvulling van deze bepaling geeft het onder 
punt 17 van artikel II voorgestelde artikel 107a. Daarbij wordt name
lijk bepaald, dat de bepalingen van de artikelen 100, onder 2°, en 
101—107 van het Wetboek van Strafrecht overeenkomstige toepassing 
vinden in geval van een gewapend conflict, dat niet als oorlog is aan 
te merken, en waarbij Nederland is betrokken hetzij ter individuele 
of collectieve zelfverdediging, hetzij tot herstel van internationale 
vrede en veiligheid. 

Daarbij moge worden opgemerkt, dat het niet twijfelachtig is, dat 
de uitbreiding, die artikel 87 van het Wetboek van Strafrecht aan het 
begrip „tijd van oorlog" geeft, niet geldt voor een dergelijk gewapend 
conflict. De betrokken strafbepalingen vinden dus geen toepassing, 
indien een zodanig gewapend conflict, dat niet als oorlog kan worden 
aangemerkt, dreigende is. 

Artikel III 

1 en 2. Bij de toelichting tot artikel 2, onder artikel I, is reeds 
uiteengezet, dat de doodstraf niet uitsluitend uit preventief oogpunt 
moet worden gehandhaafd. De toepassing van deze straf moet uit
zondering blijven, maar zij dient in gevallen van bijzonder ernstige 
verstoring van de zedelijke en rechtsorde te kunnen worden opgelegd 
ook al zou de veiligheid van de Staat door het opleggen van een 
vrijheidsstraf niet worden geschaad. Daarom wordt voorgesteld de 
beperking, dat de doodstraf slechts kan worden uitgesproken, indien 
de veiligheid van de Staat zulks eist, in de artikelen 9 en 45 van het 
Wetboek van Militair Strafrecht te doen vervallen. 

3. De in de artikelen 79 en 91—93 van het Wetboek van Militair 
Strafrecht omschreven misdrijven kunnen alleen in geval van oorlog 
gepleegd worden en vormen altijd schendingen van de wetten en 
gebruiken van de oorlog, die, gelijk hierboven onder de algemene 
beschouwingen is uiteengezet, volledig in de ontworpen wet Oorlogs
strafrecht omschreven zijn. Daar de in deze artikelen geregelde ma
terie geheel bestreken wordt door de omschrijving van oorlogsmis
drijven, in artikel I van het ontwerp onder artikel 8 gegeven, bestaat 
er geen reden de genoemde artikelen in het Wetboek van Militair 
Strafrecht te handhaven. 

4. De bepaling van artikel 154 is om redenen van systematiek 
naar artikel 153 overgebracht. De inhoud der bepaling moest ge
handhaafd worden, hoewel plundering, gepleegd tegen een dode of 
zieke vijand een inbreuk op de wetten en gebruiken van de oorlog 
vormt en dus reeds krachtens artikel 8 onder artikel I vermeld straf
baar is. Plundering tegen doden of zieken van het eigen leger ge
pleegd is echter geen oorlofsmisdrijf en moet derhalve in het Wetboek 
van Militair Strafrecht strafbaar gesteld blijven. 

Artikel IV 

De materie, die in artikel 78, 1°., van de Invoeringswet Militair 
Straf en Tuchtrecht is geregeld, namelijk de competentie van de 
militaire rechter in geval van oorlog, is bereids in artikel 12 van 
het bijgaande ontwerp vervat. De bepaling van artikel 78, 1°., kan 
derhalve vervallen. 

De Minister van Justitie, 

H. MULDERIJE. 

De Minister van Oorlog, 

C. STAF. 

De Minister van Marine, 

C. STAF. 


