
Bijlagen 2511 1—3 Tweede Kamer i 
Goedkeuring van Verdragen van Genève, enz. 

2511 1 

KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Aan 
de Heer Voorzitter van de Eerste Kamer 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan tien ontwerpen van 
Wet (en bijlagen) tot: 

De toelichtende memoriën, die de Wetsontwerpen vergezellen, be-
vatten de gronden waarop zij rusten. 

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 

Soestdijk, 28 Maart 1952. 

JULIANA. 

2511 2 
ONTWERP VAN WET 

Wu JULIANA, BU DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, 
PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het op 12 Augustus 
1949 voor ondertekening opengestelde Verdrag van Genève voor de 
verbetering van het lot der gewonden en zieken, zich bevindende bij 
de strijdkrachten te velde, welk Verdrag vanwege Ons op 8 December 
1949 te Genève is ondertekend, alvorens te kunnen worden bekrach-
tigd, ingevolge artikel 60, lid 2, van de Grondwet de goedkeuring der 
Staten-Generaal behoeft; 

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

Artikel I 
Het op 12 Augustus 1949 voor ondertekening opengestelde Ver-

drag van Genève voor de verbetering van het lot der gewonden en 
zieken, zich bevindende bij de strijdkrachten te velde, welk Verdrag 
vanwege Ons op 8 December 1949 te Genève is ondertekend en 
waarvan de tekst in afdruk nevens deze wet is gevoegd, wordt goed-
gekeurd. 

Artikel II 
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na die harer 

afkondiging. 

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. 

Gegeven 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 

De Minister van Oorlog, 

De Minister van Marine, 

I . Algemene beschouwingen betreffende de vier nieuwe Rode 
Kruis Verdragen van 12 Augustus 1949 

Reeds vóór het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog was men 
tot het inzicht gekomen, dat het wenselijk zou zijn de in de afgelopen 
85 jaar totstandgekomen collectieve verdragen op het gebied der be-
scherming van de slachtoffers van de oorlog aan een herziening te 
onderwerpen; ook gedurende de oorlog bleek, dat, ondanks de grote 
activiteit van het Internationale Rode Kruis, ten gevolge van ver-
schillende tekortkomingen in de betreffende verdragen niet steeds 
voldoende resultaten konden worden bereikt. Aldus werd na de oor-
log opnieuw het besluit opgevat bedoelde verdragen te herzien. Het 
betrof hier het Verdrag van Genève van 12 Juli 1929 voor de ver-
betering van het lot der gewonden en zieken, zich bevindende bij de 
legers te velde (Staatsblad 1932, no. 514), en het Verdrag van dezelfde 

: datum betreffende de behandeling van krijgsgevangenen (Staatsblad 
1932, no. 514), alsmede het Tiende Haagse Verdrag van 18 October 
1907 voor de toepassing op den zeeoorlog der beginselen van het 
Verdrag van Genève van 6 Juli 1906 {Staatsblad 1910, no. 73). 

I Bovendien werd besloten tegelijkertijd een geheel afzonderlijke 
I regeling voor de burgers, naast die voor de militaire slachtoffers van 
! de oorlog, in het leven te roepen. Met het oog hierop riep de Zwitserse 
j Regering tegen het voorjaar van 1949 een Diplomatieke Conferentie 
' te Genève bijeen. 

Vóór de oorlog en opnieuw in 1946 en 1947 heeft de Zwitserse 
: Regering zich verstaan met de Nederlandse Regering over de taak-
| verdeling tussen beide landen in verband met de door de Haagse 
: Vredesconferenties van 1899 en 1907 opgestelde Verdragen op het 

gebied van het oorlogs- en neutraliteitsrecht. Bij dit overleg heeft de 
Nederlandse Regering er geen bezwaar tegen gemaakt, dat, gelijk-
tijdig met een herziening van de beide Rode Kruis Verdragen van 
1929, enkele onderwerpen welke tot dusverre bij de Haagse Verdra-
gen waren geregeld, doch die in nauw verband stonden met de Rode 
Kruis werkzaamheden — met name de positie van de slachtoffers 
van de oorlog ter zee (Tiende Haagse Verdrag) en de op de burger-
bevolking betrekking hebbende bepalingen in het Landoorlogregle-
ment (bijlage van het Vierde Haagse Verdrag nopens de wetten en 
gebruiken van den oorlog te land van 18 October 1907 (Staatsblad 
1910, no. 73) —, door de te Genève te houden Diplomatieke Confe-
rentie zouden worden herzien en aangevuld. „, 

1°. goedkeuring van het Verdrag van Genève voor de verbetering 
van het lot der gewonden en zieken, zich bevindende bij de 
strijdkrachten te velde, van 12 Augustus 1949; 

2°. goedkeuring van het Verdrag van Genève voor de verbetering 
van het lot der gewonden, zieken en schipbreukelingen van de 
strijdkrachten ter zee, van 12 Augustus 1949; 

3°. goedkeuring van het Verdrag van Genève betreffende de be-
handeling van krijgsgevangenen, van 12 Augustus 1949; 

4°. goedkeuring van het Verdrag van Genève betreffende de be-
scherming van burgers in oorlogstijd, van 12 Augustus 1949; 

5°. het ter berechting overleveren van oorlogsmisdadigers aan 
andere Mogendheden; 

6°. wijziging van het Wetboek van Strafrecht (bescherming rode 
kruis teken); 

7°. wijziging van de Wet op de Krijgstucht; 
8°. wijziging van het Wetboek van Militair Strafrecht; 
9°. wijziging van de Regtspleging bij de Landmagt; 

10°. wijziging van de Regtspleging bij de Zeemagt. 

De Minister van Justitie, 

De Minister van Sociale Zaken 
en Volksgezondheid, 

De Minister voor Uniezaken en 
Overzeese Rijksdelen, 

Zie bijvoegsel bij wetsontwerp no. 2. 
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MEMORIE VAN TOELICHTING 

Handeüngen der Staten-Generaal Bijlagen 1951—1952 


