
4 1 4 1 (Tweede Kamer, zitting 1955—1956) 

EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL 

Z i t t i n g 1960—1961 

Nr. 101 

TWEEDE NADER GEWIJZIGD ONTWERP VAN WET 
tot herziening van het Kinderstrafrecht en het Kinderstraf-
procesrecht. 

W I J JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDER-
LANDEN, 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 wenselijk 
is de bepalingen betreflende het kinderstrafrecht en het kinder-
strafprocesrecht te herzien en in verband hiermede het Wet-
boek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige 
andere wetten te wijzigen; 

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

Artikel I 

In het eerste boek van het Wetboek van Strafrecht wordt 
na Titel Vlll ingevoegd Titel V1I1 A. Deze titel luidt als volgt; 

Bijzondere bepalingen voor minderjarigen 

Artikel 77a 
Niemand kan strafrechtelijk worden vervolgd wegens een 

feit, begaan voordat hij de leeftijd van twaalf jaren heeft be-
reikt. 

Artikel 11b 
Ten aanzien van de minderjarige, die ten tijde van het be-

gaan van een strafbaar feit de leeftijd van twaalf jaren, doch 
nog niet die van achttien jaren heelt bereikt, zijn de artikelen 
9—33a, 34, 36, 37, tweede en derde lid, 37a—37/', AZbis—44, 
45, tweede, derde en vierde lid, 49, eerste, tweede en derde lid, 
en 57—63 niet van toepassing. In plaats daarvan treden de bij-
zondere bepalingen vervat in de artikelen 77/— l lkk . 

Artikel 77c 
Ten aanzien van de minderjarige, die ten tijde van het be-

gaan van een strafbaar feit de leeftijd van zestien jaren, doch 
nog niet die van achttien jaren heeft bereikt, kan de rechter 
de artikelen 77/— l l kk buiten toepassing laten en recht doen 
overeenkomstig de bepalingen in de voorgaande titels vervat, 
indien hij daartoe grond vindt in de ernst van het begane feit 
en de persoonlijkheid van de dader. Niettemin blijlt in dat 
geval het opleggen van hechtenis, vervangende hechtenis daar-
onder begrepen, uitgesloten; in plaats van vervangende hech-
tenis wordt arrest opgelegd. 

Artikel lid 
Ten aanzien van de minderjarige, die ten tijde van het be-

gaan van een strafbaar feit de leeltijd van achttien jaren heeft 
bereikt, zijn de bepalingen in de voorgaande titels vervat van 
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toepassing. Niettemin kan de rechter recht doen overeenkom-
Stig de artikelen 77/— l lkk, indien hij daartoe grond vindt in 
de persoonlijkheid van de dader. 

Artikel 77c 
Indien ten aanzien van een minderjarige de artikelen 77/— 

llkk buiten toepassing blijven en hij zodanig opgroeit, dat hij 
met zedelijke of lichamelijke ondergang wordt bedreigd, kan de 
rechter in geval van veroordeling tevens de maatregel van 
ondertoezichtstelling opleggen overeenkomstig artikel llv. 

Artikel 77/ 
In plaats van de op een feit gestelde straffen worden de 

straffen en maatregelen opgelegd, in deze titel voorzien. 
Behoudens het bepaalde in de artikelen 77/, 77/ en llx 

wordt ter zake van één strafbaar feit slechts één straf of maat-
regel opgelegd. 

Indien de rechter dit in verband met de geringe ernst van 
het feit, de persoonlijkheid van de dader en de omstandigheden, 
waaronder het feit is begaan, raadzaam acht, kan hij in het 
vonnis bepalen, dat geen straf of maatregel zal worden toe-
gepast. 

Artikel lig 
De straffen zijn: 
a. in geval van misdrijf: 
1°. plaatsing in een tuchtschool; 
2°. arrest; 
3°. geldboete; 
4°. berisping; 
b. in geval van overtreding, waarover de rechtbank in eerste 

aanleg vonnist: 
1°. arrest; 
2°. geldboete; 
3°. berisping; 
c. in geval van andere overtreding: 
1°. geldboete; 
2°. berisping. 

Artikel llh 
De maatregelen zijn: 
a. in geval van misdrijf: 
1°. terbeschikkingstelling van de Regering; 
2°. plaatsing in een inrichting voor buitengewone behande-

ling; 
3°. ondertoezichtstelling; 
b. in geval van overtreding, waarover de rechtbank in eerste 

aanleg vonnist: 
ondertoezichtstelling. 

Artikel 77/ 
In geval van oplegging van een der straffen of maatregelen, 

bedoeld in de artikelen lig en llh, kan als bijkomende straf 
of bijkomende maatregel verbeurdverklaring worden opgelegd. 
Vatbaar voor verbeurdverklaring zijn de zaken, die verbeurd 
verklaard zouden kunnen worden, indien het feit was begaan 
door een meerderjarige. 

Verbeurdverklaring kan ook worden opgelegd in plaats van 
een straf of maatregel. 

Niet in beslaggenomen voorwerpen worden, bij verbeurd-
verklaring, in de uitspraak op een bepaald geldelijk bedrag 
geschat. 

De voorwerpen moeten in dit geval worden uitgeleverd, of 
de geschatte waarde moet worden betaald, binnen de termijn 
door de ambtenaar in wiens naam de tenuitvoerlegging van 
het vonnis of het arrest geschiedt, te stellen. 

Bij gebreke van het een en het ander vindt artikel 77o, 
vierde, vijfde en zesde lid, overeenkomstige toepassing op dit 
bedrag. 

Artikel 77/ 
Indien de verdachte niet strafbaar is op grond dat het feit 

hem wegens de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing 

zijner geestvermogens niet kan worden toegerekend, kan de 
rechter, indien het feit valt in de bepaling van een misdrijf of 
van een der overtredingen, omschreven in artikel 432, niette-
min de maatregel van plaatsing in een inrichting voor buitenge-
wone behandeling of, indien de minderjarige zodanig opgroeit, 
dat hij met zedelijke of lichamelijke ondergang wordt bedreigd, 
van ondertoezichtstelling opleggen. In dat geval blijft artikel 77/ 
buiten toepassing. 

Artikel 77* 
Behoudens het bepaalde in artikel 77/ kan de maatregel van 

plaatsing in een inrichting voor buitengewone behandeling 
alleen worden opgelegd bij stratrechtelijke vervolging van een 
minderjarige bij wie tijdens het begaan van een feit, dat valt 
in de bepaling van een misdrijf of van een der overtredingen, 
omschreven in artikel 432, gebrekkige ontwikkeling of zieke-
lijke storing der geestvermogens bestond, zonder dat artikel 
37, eerste lid, wordt toegepast. 

Tot oplegging van de maatregel van plaatsing in een inrich-
ting voor buitengewone behandeling gaat de rechter slechts 
over, indien de persoonlijkheid van de minderjarige zulks be-
paaldelijk vordert. 

Artikel 77/ 
Indien de rechter daartoe grond vindt in de ernst van het 

gepleegde feit, de persoonlijkheid of de levensomstandigheden 
van de dader en indien deze zodanig opgroeit, dat hij met 
zedelijke of lichamelijke ondergang wordt bedreigd, kan de 
rechter naast een der in artikel lig genoemde straffen tevens 
de maatregel van ondertoezichtstelling opleggen. 

Deze maatregel kan de rechter eveneens opleggen nevens 
de maatregel van terbeschikkingstelling van de Regering of 
van plaatsing in een inrichting voor buitengewone behandeling, 
indien hij ten aanzien van een van laatstgenoemde maatregelen 
tevens het bevel geeft, dat hij niet ten uitvoer zal worden 
gelegd, tenzij de rechter later op grond van artikel 77cc anders 
mocht gelasten. 

Artikel 77w 
De duur der plaatsing in een tuchtschool is tenminste één 

en ten hoogste zes maanden. 

Artikel 77n 
De duur van het arrest is ten minste vier uren en ten hoog-

ste veertien dagen. 
De rechter kan bepalen dat het arrest in gedeelten zal wor-

den ten uitvoer gelegd binnen een termijn van ten hoogste 
twee maanden. 

Artikel 77o 
Het bedrag der geldboete is ten minste vijftig cents en ten 

hoogste honderd en vijftig gulden. 
Bij de vaststelling van het bedrag der geldboete wordt de 

draagkracht van de verdachte en van het gezin waartoe hij be-
hoort mede in aanmerking genomen. 

De geldboete moet worden betaald binnen de termijn, door 
de ambtenaar in wiens naam de tenuitvoerlegging van het von-
nis of arrest geschiedt, te stellen. 

Bij gebreke van volledige betaling wordt de niet betaalde 
boete of het niet betaalde deel van de boete, indien de omstan-
digheden zulks toelaten, op de goederen en inkomsten van de 
veroordeelde verhaald. 

Voor zover ook verhaal achterwege blijft, kan de noch be-
taalde, noch verhaalde boete of het noch betaalde, noch ver-
haalde gedeelte door de rechter, die de straf heeft opgelegd, 
op vordering van het openbaar ministerie worden vervangen 
door arrest of berisping. Bij vervanging door arrest mag elke 
halve gulden van de geldboete of van het noch betaalde, noch 
verhaalde gedeelte niet door meer dan één dag worden ver-
vangen. De duur van het vervangende arrest is ten minste vier 
uren en ten hoogste veertien dagen. 

De veroordeelde is ook nog na afloop van de termijn, be-
doeld in het derde lid, bevoegd door betaling van een verhoogd 
bedrag verhaal op zijn goederen en inkomsten te voorkomen 
of, is zij reeds aangevangen, te stuiten. Dit verhoogde bedrag 
is gelijk aan het bij afloop van de termijn verschuldigde bedrag, 
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vermeerderd met een vijfde, doch ten minste met één gulden 
en ten hoogste met tien gulden. Betaling van een deel van het 
verhoogde bedrag vermindert het te verhalen of bij vervanging 
in aanmerking te nemen bedrag naar evenredigheid. 

Artikel lip 
De berisping bestaat in een vermanende toespraak van de 

rechter tot de veroordeelde naar aanleiding van het begane 
feit. 

Artikel llq 
De maatregel van terbeschikkingstelling van de Regering 

eindigt uiterlijk op het tijdstip, waarop de minderjarige mcer-
derjarig wordt. 

De terbeschikkingstelling kan te allen tijde van regerings-
wcge voorwaardelijk of onvoorwaardelijk worden beëindigd. 

Voor zover de terbeschikkingstelling niet eerder van rege-
ringswege onvoorwaardelijk is beëindigd, onderzoekt de rech-
ter, die de maatregel heeft opgelegd, telkens na verloop van 
twee jaren, of de terbeschikkingstelling door het belang van de 
minderjarige nog wordt gevorderd. Het openbaar ministerie 
brengt de zaak tijdig aan. De rechter beslist zo spoedig moge-
lijk. Indien het onderzoek daartoe aanleiding geeft, wordt de 
terbeschikkingstelling door de rechter voorwaardelijk of on-
voorwaardelijk beëindigd. 

Artikel llr 
De maatregel van plaatsing in een inrichting voor buiten-

gewone behandeling eindigt uiterlijk op het tijdstip, waarop de 
minderjarige meerderjarig wordt. 

De plaatsing kan te allen tijde van regeringswege voorwaar-
delijk of onvoorwaardelijk worden beëindigd. 

Voor zover de plaatsing niet eerder van regeringswege on-
voorwaardelijk is beëindigd, onderzoekt de rechter, die de 
maatregel heeft opgelegd, telkens na verloop van twee jaren, 
of de plaatsing door het belang van de minderjarige nog wordt 
gevorderd. Het openbaar ministerie brengt de zaak tijdig aan. 
De rechter beslist zo spoedig mogelijk. Indien het onderzoek 
daartoe aanleiding geeft, wordt de plaatsing door de rechter 
voorwaardelijk of onvoorwaardelijk beëindigd. 

Artikel lis 
De maatregel van plaatsing in een inrichting voor buitenge-

wone behandeling kan, indien het gedrag of de persoonlijkheid 
van de minderjarige daartoe aanleiding geeft, door de rechter, 
die de maatregel heeft opgelegd, ambtshalve, op vordering van 
het openbaar ministerie of op verzoek van degenen die het 
gezag over de minderjarige uitoefenen te allen tijde worden 
vervangen door de maatregel van terbeschikkingstelling van 
de Regering. 

Artikel llt 
De straf van plaatsing in een tuchtschool kan door de 

rechter, die de straf heeft opgelegd, hetzij ambtshalve, hetzij 
op vordering van het openbaar ministerie geheel of gedeelte-
lijk worden vervangen door een straf, die ter zake van het 
begane feit zou kunnen worden opgelegd aan een meerder-
jarige, indien de tenuitvoerlegging van de opgelegde straf ge-
heel of gedeeltelijk zou moeten plaatsvinden op een tijdstip 
waarop de veroordeelde de leeftijd van achttien jaren heeft 
bereikt en naar het oordeel van de rechter niet meer voor 
een zodanige straf in aanmerking komt. 

Artikel llu 
De beslissingen op grond van de artikelen llq, derde lid, 

llr, derde lid, 77? en 77/ worden bij beschikking genomen, 
doch niet dan nadat de veroordeelde en degenen die het gezag 
over hem uitoefenen zijn gehoord of behoorlijk opgeroepen. 

De beslissingen zijn met redenen omkleed; zij zijn, met uit-
zondering van die bedoeld in artikel 77f, niet aan enig rechts-
middel onderworpen; zij worden vanwege het openbaar minis-
terie ten spoedigste betekend aan de veroordeelde in persoon 
en aan degenen die het gezag over hem uitoefenen. 

Artikel 11 v 
Indien de rechter de minderjarige onder toezicht stelt, doet 

het openbaar ministerie zo spoedig mogelijk nadat de uitspraak 
onherroepelijk is geworden daarvan mededeling aan de kinder-
rechter van de woonplaats of — bij gebreke van een woon-
plaats hier te lande — van de verblijfplaats van de minder-
jarige. De kinderrechter benoemt alsdan, zo mogelijk na overleg 
met degenen die het gezag over het kind uitoefenen, onverwijld 
een gezinsvoogd als bedoeld in artikel 366 van het Burgerlijk 
Wetboek. Van deze benoeming wordt onverwijld aan de 
ouders of voogd kennis gegeven, met de mededeling dat zij 
zich bij de opvoeding van het kind naar de aanwijzingen van 
de gezinsvoogd hebben te gedragen, behoudens beroep op 
de kinderrechter. 

De bepalingen betreffende de ondertoezichtstelling, voor-
komende in de artikelen 366, tweede en derde lid, 367, 369— 
373 en 418 van het Burgerlijk Wetboek en in de artikelen 
941, derde lid, en 942—946 van het Wetboek van Burger-
lijke Rechtsvordering, zijn te dezen van toepassing. 

Artikel 77u> 
In geval van oplegging van de straf van plaatsing in een 

tuchtschool, arrest of geldboete kan de rechter daarbij tevens 
het bevel geven, dat de straf geheel of voor een door hem 
te bepalen gedeelte niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij 
hij later op grond van artikel 77cc anders mocht gelasten. 

In geval van oplegging van de maatregel van terbeschikking-
stelling van de Regering of plaatsing in een inrichting voor bui-
tengewone behandeling kan de rechter daarbij tevens een bevel 
geven, dat de maatregel niet zal worden ten uitvoer gelegd, ten-
zij hij later op grond van artikel 77cc anders mocht gelasten. 

Artikel 77* 
In geval van oplegging van de straf van arrest of geldboete 

ter zake van misdrijf kan de rechter daarnevens opleggen de 
straf van plaatsing in een tuchtschool of de maatregel van 
terbeschikkingstelling van de Regering, indien hij ten aanzien 
van laatstgenoemde straf of maatregel een bevel geeft dat de 
straf of maatregel niet zal worden tenuitvoergelegd, tenzij hij 
later op grond van artikel 77cc anders mocht gelasten. 

Artikel 77y 
Hij aan wie de straf van plaatsing in een tuchtschool of 

arrest is opgelegd, kan te allen tijde door de rechter, die de 
straf heeft opgelegd, voorwaardelijk in vrijheid worden ge-
steld. 

Deze beslissing wordt door de rechter ambtshalve, op vor-
dering van het openbaar ministerie of op verzoek van de 
minderjarige dan wel, indien deze de leeftijd van zestien jaren 
nog niet heeft bereikt, op verzoek van degenen, die het gezag 
over hem uitoefenen, bij beschikking genomen. 

Artikel 77z 
In geval van toepassing van artikel 77iv of 77y wordt een 

proeftijd bepaald van ten hoogste twee jaren. De proeftijd gaat 
in zodra de beslissing onherroepelijk is geworden en aan de 
minderjarige is betekend. De proeftijd loopt niet gedurende 
de tijd dat de minderjarige rechtens zijn vrijheid is ontnomen 
en eindigt van rechtswege wanneer de minderjarige meerder-
jarig wordt. 

Als algemene voorwaarde waaraan de minderjarige geduren-
de de proeftijd zal moeten voldoen wordt gesteld dat hij geen 
strafbaar feit zal begaan noch zich op andere wijze zal mis-
dragen. Bovendien kunnen bijzondere voorwaarden het gedrag 
van de minderjarige betreffende, worden gesteld; deze mogen 
de godsdienstige of staatkundige vrijheid van de minderjarige 
niet beperken. De rechter kan de werking van de bijzondere 
voorwaarden beperken tot een bij de uitspraak te bepalen 
tijdsduur binnen de proeftijd. 

In geval van toepassing van artikel llw kan als bijzondere 
voorwaarde worden gesteld dat de minderjarige de door het 
strafbare feit veroorzaakte schade geheel of tot een daarbij te 
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bepalen gedeelte, binnen een daarbij te stellen termijn, korter 
dan de proeïtijd, zal vergoeden. 

Als bijzondere voorwaarde kan niet worden gesteld dat de 
minderjarige zich zal laten opnemen in een inrichting. 

Artikel llaa 
Met het toezicht op de naleving der voorwaarden is de raad 

v>or de kinderbescherming belast. 
Tenzij de minderjarige reeds onder toezicht is gesteld of 

ingevolge de uitspraak zal worden gesteld, draagt de rechter 
aan een in Nederland aevestiade, rechtspersoonliikheid bezit-
tende instelling, als bedoeld in artikel 4 van de Kinderbegin-
selenwet, op aan de minderjarige ter zake van de naleving 
der bijzondere voorwaarden hulp en steun te verlenen. 

Artikel 7766 
Gedurende de proeftijd kan de rechter in de gestelde bij-

zondere voorwaarden of in de termijn, waartoe deze in haar 
werking binnen de proeftijd zijn beperkt, wijziging brengen, 
deze voorwaarden opheffen, alsnog bijzondere voorwaarden 
stellen, in het over de minderjarige gestelde toezicht wijziging 
brengen of dit opheffen, de proeftijd verkorten of tot ten 
hoogste drie jaren verlengen. 

Artikel 77cc 
Gedurende de proeftijd kan de rechter, indien de minder-

jarige ter zake van een gedurende die tijd begaan strafbaar feit 
onherroepelijk wordt strafbaar verklaard, indien hij zich op 
andere wijze misdraagt of indien hij een der bijzondere voor-
waarden overtreedt, last tot ten uitvoerlegging geven of de 
voorwaardelijke invrijheidstelling herroepen. 

In de gevallen waarin aan de minderjarige een maatregel is 
onselegd. kan de rechter ook last tot tenuitvoerleeeing geven 
indien gebleken is dat het belang van de minderjarige zulks 
bepaaldelijk vordert. 

Artikel lldd 
De beslissingen, bedoeld in de artikelen llhh en 77cc, wor-

den door de rechter op vordering van het openbaar ministerie 
of op verzoek van de minderjarige dan wel, indien deze de 
leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt, on verzoek van 
degenen, die het gezag over hem uitoefenen, bij beschikking 
genomen, doch niet dan na verhoor of behoorlijke oproeping 
van de minderjarige, degenen die het gezag over hem uitoefe-
nen en de gezinsvooad of de instelling, die met het verlenen 
van hulp en steun is belast. 

De minderiariee kan zich door een advocaat of procureur 
binnen het Riik de praktijk uitoefenende, of, indien de zaak bij 
de kantonrechter wordt behandeld, door een bijzonder daar-
toe aemachtiede. als raadsman doen bijstaan. 

De beslissingen, bedoeld bij de artikelen llhh en 77rc, als-
mede die waarbij vorderingen of verzoeken tot het nemen van 
een zodaniae beslissing worden afeewezen. zijn met redenen 
omkleed: zij zijn niet aan enig rechtsmiddel onderworpen. 

De beslissingen op grond van de artikelen 77w, 77v. llhh 
en 77rr worden vanweae bet openbaar ministerie ten spoedia-
ste betekend aan de minderjarige in persoon, aan decenen die 
het gezag over hem uitoefenen, alsmede aan de gezinsvoogd 
of de instelling, die met het verlenen van hulp en steun is 
belast. 

Artikel llee 
Tn de recbterliike uitspraak wordt de duur van de plaatsing 

in een tuchtschool en van de ondertoezichtstelling aanaewezen 
in weken, maanden en jaren, en de duur van het arrest in uren 
en dagen. 

Artikel 77// 
Naar beginselen bij de wet te stellen worden bij algemene 

maatreael van bestuur nadere regelen gegeven betreffende de 
uitvoerina van de straffen van arrest en plaatsina in een 
tuchtschool en de maatregelen van terbeschikkingstelling van 
de Regering en van plaatsing in een inrichting voor buiten-
gewone behandeling. 

Artikel llgg 
De straf van plaatsing in een tuchtschool en van arrest 

gaan in op de dag der tenuitvoerlegging van de rechterlijke 
uitspraak. 

De ondertoezichtstelling gaat in op de dag waarop de gezins-
voogd is benoemd. 

Artikel llhh 
Bij de rechterlijke uitspraak kan worden bepaald, dat de tijd, 

door de minderjarige vóór de tenuitvoerlegging van die uit-
spraak in voorlopige hechtenis of in een observatiehuis door-
gebracht, bij de uitvoering van de hem opgelegde plaatsing in 
een tuchtschool geheel of gedeeltelijk zal worden in minde-
ring gebracht. 

Artikel 77*7 
De straffen en maatregelen zijn voor poging dezelfde als 

voor het voltooide misdrijf. 

Artikel 77// 
De straffen en maatregelen zijn voor medeplichtigheid 

dezelfde als voor het misdrijf zelf. 

Artikel llkk 
Bij samenloop van meerdere feiten, die als op zichzelf 

staande handelingen moeten worden beschouwd, wordt. be-
houdens het bepaalde in de artikelen 77i, 77/ en 77*, slechts 
een der in de artikelen lig en 77/; genoemde straffen of maat-
regelen opgelegd. 

In dit geval kan de bijkomende straf of de bijkomende maat-
regel van verbeurdverklaring van bepaalde voorwerpen voor 
elk strafbaar feit afzonderlijk worden opgelegd. 

Artikel II 

In het Wetboek van Strafrecht worden voorts de volgende 
wijzigingen aangebracht: 

1. Artikel 9, tweede lid, vervalt. 
2. In artikel 13, eerste lid, vervallen de woorden „van acht-

tien jaren wel doch dien". 
3. In artikel 13, tweede lid, wordt in plaats van „Onver-

minderd het geval, bedoeld in artikel 39septies, laatste lid, kan 
de rechter" gelezen: De rechter kan. 

4. Artikel 23, eerste lid, wordt gelezen: Het bedrag der 
geldboete is ten minste vijftig cents. 

5. In artikel 23, vierde lid, vervallen de woorden ,,en ten 
aanzien van een minderjarigen persoon, als bedoeld in het 
eerste lid, door plaatsing in eene tuchtschool". 

6. Artikel 23, vijfde lid, wordt gelezen: De duur der ver-
vangende hechtenis is ten minste een dag en ten hoogste zes 
maanden. 

7. In artikel 23, zesde lid, wordt gelezen in plaats van „De 
maxima": Het maximum en in plaats van „mogen": mag. 

8. Artikel 23, zevende lid, laatste volzin, wordt gelezen: 
Voor elke halve gulden van de geldboete mag niet meer dan 
een dag worden opgelegd. 

9. In artikel 23, achtste lid, wordt in plaats van „de 
minima" gelezen: het minimum. 

10. De artikelen 21 bis—llquater vervallen. 
11. In het eerste lid van artikel 33 vervallen de woorden 

„en bij toepassing van een der artikelen 38 en 39". 
12. In artikel 31 d, tweede lid, onder 1°, vervallen de woor-

den „tenzij artikel 39clecies mede is toegepast". 
13. De artikelen 38—39decies vervallen. 
14. Artikel 45, vierde lid, wordt gelezen: De bijkomende 

straffen zijn voor poging dezelfde als voor het voltooide mis-
drijf. 
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15. Artikel 49, derde lid, wordt gelezen: De bijkomende 

straffen zijn voor medeplichtigheid dezelfde als voor het mis-
drijf zelf. 

16. In artikel 60, onder 3°, wordt in plaats van „de 
maxima" gelezen: het maximum. 

17. In artikel 62, tweede lid, wordt in plaats van „de 
maxima" gelezen: het maximum. 

18. Artikel 74, zesde lid, wordt gelezen: Ten aanzien van 
een minderjarige persoon die tijdens het begaan van het feit 
de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, zijn de 
voorgaande leden van dit artikel alleen van toepassing, indien 
de kantonrechter ten aanzien van de zaak bevoegd is, en met 
dien verstande, dat bij toepassing van het derde en vierde lid, 
in afwijking in zover van het daarin bepaalde, als maximum 
der boete een bedrag van honderd en vijftig gulden geldt. 

19. Artikel 76, derde lid, vervalt. 
20. Artikel 77, vierde lid, vervalt. 
21. Artikel 11 bis vervalt. 
22. De aanhef van artikel 91 wordt gelezen: De bepa-

lingen der Titels I—VIIIA van dit Boek. 
23. De laatste zinsnede van artikel 2\4bis wordt gelezen: 

verbeurdverklaard, ongeacht aan wie de voorwerpen toebe-
horen. 

24. In artikel 249, tweede lid, onder 2°, wordt „tucht-
school," geschrapt. 

Artikel i n 
Titel II van Boek IV van het Wetboek van Strafvordering 

wordt gelezen als volgt: 

Strafvordering in zaken betreffende minderjarigen, die ten 
tijde van het begaan van het feit de leeftijd van achttien jaren 

nog niet hebben bereikt 

Artikel 486 
In zaken betreffende minderjarigen, die ten tijde van het 

begaan van het feit de leeftijd van achttien jaren nog niet 
hebben bereikt, zijn de bepalingen van dit wetboek van toe-
passing, voor zover deze Titel geen afwijkende bepalingen 
bevat. 

Artikel 487 
In gevallen, waarin uit feiten of omstandigheden een redelijk 

vermoeden voortvloeit, dat een minderjarige beneden de leef-
tijd van twaalf jaren een strafbaar feit heeft begaan, zijn uit-
sluitend de artikelen 52—56, 61, tweede lid, 95—102, 116— 
118, 119, 552a en 552d—552g van toepassing en kan de offi-
cier van justitie de hem bij de artikelen 97 en 100 verleende 
bevoegdheden uitoefenen zonder dat hij de in artikel 181, 
eerste lid, bedoelde vordering doet. 

Het afleggen van een verklaring als bedoeld in artikel 118 
en het doen van beklag als bedoeld in artikel 552a geschiedt 
voor de minderjarige, in het voorgaande lid bedoeld, door zijn 
wettige vertegenwoordiger in burgerlijke zaken. 

Artikel 488 
Tenzij de zaak bij de meervoudige kamer aanhangig is 

gemaakt of het geval zich voordoet dat het openbaar ministerie 
in beroep is gekomen tegen een beschikking van de rechter-
commissaris, belast met het gerechtelijk vooronderzoek, be-
staat, in afwijking van artikel 21, tweede lid, bij de rechtbank 
de raadkamer uit de kinderrechter. 

Het vierde lid van artikel 21 blijft buiten toepassing. 

Artikel 489 
In afwijking van de artikelen 40, 41 en 45 geschiedt de 

toevoeging van een raadsman ambtshalve, indien de verdachte 
zich in voorlopige hechtenis bevindt, een vervolging tegen hem 
is aangevangen of hij, wegens een feit, hetwelk in eerste aanleg 
voor de rechtbank wordt vervolgd, ter terechtzitting is gedag-
vaard. De toevoeging geschiedt door de kinderrechter of door 

de voorzitter van het gerechtshof. Toevoeging vindt ook plaats 
indien de rechter van oordeel is dat de minderjarige bij een 
verhoor, als bedoeld in artikel lldd, eerste lid, van het Wet-
boek van Strafrecht, de bijstand van een raadsman behoeft. 

De artikelen 43, tweede lid, en 44 blijven buiten toepassing. 
De kennisgeving, bedoeld in de artikelen 46 en 47, geschiedt 

in plaats van aan de voorzitter van de rechtbank aan de kinder-
rechter. 

Artikel 490 
Indien de verdachte rechtens van zijn vrijheid is beroofd, is 

ten aanzien van zijn ouders of voogd artikel 50 van overeen-
komstige toepassing. 

Artikel 491 
Tot het ondergaan van inverzekeringstelling of voorlopige 

hechtenis kan worden aangewezen de woning van de ouders 
of de voogd van de verdachte of een andere daartoe geschikte 
plaats. 

In het bevel worden alsdan zodanige bepalingen opgenomen, 
als voor de juiste uitvoering daarvan en tot behoorlijk toezicht 
op de minderjarige nodig worden geoordeeld. 

De opneming van de verdachte in de aangewezen plaats door 
de met dat toezicht belaste persoon geschiedt op vertoon van 
het bevel tot inverzekeringstelling of voorlopige hechtenis. 

Bij nadere beschikking kan te allen tijde een andere plaats 
tot het ondergaan van de voorlopige hechtenis worden aan-
gewezen. 

Artikel 492 
Artikel 87 blijft buiten toepassing. 

Artikel 493 
Indien de rechtbank ten aanzien van de zaak bevoegd is en 

de officier van justitie onvoorwaardelijk van vervolging wenst 
af te zien op gronden aan het algemeen belang ontleend, 
wint hij daaromtrent het gevoelen in van de kinderrechter. 

Wenst de officier van justitie voorwaardelijk van vervolging 
af te zien, dan behoeft hij daartoe de machtiging van de kinder-
rechter. 

Artikel 494 
In afwijking van artikel 168 treedt de kinderrechter op als 

rechter-commissaris. 
Artikel 495 

Tenzij aanstonds onvoorwaardelijk van vervolging wordt 
afgezien dan wel de zaak voor de kantonrechter wordt ver-
volgd, wint de officier van justitie bij de raad voor de kinder-
bescherming inlichtingen in omtrent de persoonlijkheid en de 
levensomstandigheden van de verdachte, onder mededeling, of 
de verdachte zich in voorlopige hechtenis bevindt of ingevolge 
artikel 496c in een observatiehuis is opgenomen. 

Daarbij wordt de raad voor de kinderbescherming tevens in 
de gelegenheid gesteld van advies te dienen over de wenselijk-
heid van vervolging. 

Artikel 147 blijft buiten toepassing. 

Artikel 496 
Met het gerechtelijk vooronderzoek is de kinderrechter be-

last, tenzij de zaak tevens een of meer verdachten betreft, die 
ten tijde van het begaan van het feit de leeftijd van achttien 
jaren hebben bereikt, en naar het aanvankelijk oordeel van de 
officier van justitie en de kinderrechter niet voor splitsing vat-
baar is. 

In zaken, waarin de kinderrechter het gerechtelijk voor-
onderzoek instelt, wordt hij als rechter-commissaris, belast met 
het gerechtelijk vooronderzoek, aangemerkt. 

Artikel 496a 
Tijdens het gerechtelijk vooronderzoek worden de ouders of 

de voogd van de verdachte telkens, op de wijze door de rechter-
commissaris te bepalen, opgeroepen om desverlangd bij elk 
verhoor van de verdachte, een getuige of een deskundige tegen-
woordig te zijn. 

De rechter-commissaris kan echter bevelen, dat een verhoor 
buiten tegenwoordigheid van ouders of voogd zal geschieden. 

II 4141 (2) 
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Indien de ouders of de voogd tegenwoordig zijn, worden zij 
in de gelegenheid gesteld, nadat de verdachte of een getuige 
zijn verklaring heeft afgelegd, daartegen in te brengen wat tot 
verdediging kan dienen. 

Artikel 496b 
De artikelen 196—198 blijven buiten toepassing. 

Artikel 496c 
Indien het onderzoek naar de persoonlijkheid van de van 

misdrijf verdachte niet voldoende op andere wijze kan plaats 
vinden, kan de kinderrechter hetzij ambtshalve, hetzij op de 
vordering van de officier van justitie bevelen, dat de verdachte 
zal worden opgenomen in een bij het bevel aan te duiden 
observatiehuis. 

Artikel 496a" 
Het bevel tot opneming in een observatiehuis is met redenen 

omkleed en wordt niet gegeven dan nadat de verdachte, zijn 
ouders of voogd en zijn raadsman ter zake zijn gehoord ot 
opgeroepen. De kinderrechter nodigt de officier van justitie 
uit bij het verhoor tegenwoordig te zijn. 

Het bevel houdende last tot opneming wordt de verdachte 
en zijn wettelijke vertegenwoordiger onverwijld betekend. 

De verdachte kan van het bevel tot opneming binnen drie 
dagen na de betekening in hoger beroep komen bij het gerechts-
hof, dat zo spoedig mogelijk beslist. 

Artikel 496e 
De opneming geschiedt voor een door de kinderrechter te 

bepalen termijn van ten hoogste drie maanden. De kinderrech-
ter kan de termijn tweemaal met ten hoogste een maand ver-
lengen. 

De kinderrechter kan ambtshalve, op de vordering van de 
officier van justitie of op het verzoek van de verdachte, zijn 
ouders, voogd of raadsman te allen tijde bevelen dat het ver-
blijf in het observatiehuis een einde zal nemen. 

Artikel 496/ 
In afwijking in zover van artikel 217 en artikel 284, laatste 

lid, kunnen de getuigen zich niet verschonen op grond van 
bloed- en aanverwantschap met de verdachte, voor zover zij 
over diens persoonlijkheid en levensomstandigheden worden ge-
hoord. In dat geval worden zij buiten ede gehoord. 

Artikel 497 
Artikel 238, vijfde lid, blijft buiten toepassing. 

Artikel 498 
Het bepaalde in de artikelen 244, 245 en 255, voor zover 

dit betrekking heeft op de kennisgeving van verdere vervolging, 
blijft buiten toepassing. 

Artikel 498a 
De artikelen 248—253 blijven buiten toepassing. 

Artikel 499 
Indien de raad voor de kinderbescherming adviseert van 

vervolging af te zien, wordt de zaak ter terechtzitting niet aan-
hangig gemaakt dan na overleg met de kinderrechter. 

Artikel 500 
Het rechtsgeding bij de rechtbank wordt in eerste aanleg 

voor de kinderrechter vervolgd. 
Niettemin geschiedt behandeling der zaak door de meer-

voudige kamer, indien naar het aanvankelijk oordeel van de 
officier van justitie en de kinderrechter 

hetzij in de zaak een zwaardere hoofdstraf dan gevangenis-
straf van zes maanden dient te worden opgelegd, 

hetzij wegens de ingewikkeldheid der zaak behandeling door 
de meervoudige kamer de voorkeur verdient, 

hetzij de zaak, indien deze tevens één of meer verdachten 
betreft, die ten tijde van het begaan van het feit de leeftijd van 
achttien jaren hebben bereikt, niet voor splitsing vatbaar is. 

Artikel 500a 
De ouders of de voogd worden tot bijwoning van de terecht* 

zitting opgeroepen. 
Artikel 5006 

Artikel 260, derde lid, tweede zinsnede, blijft buiten toe-
passing. 

Artikel 500c 
Artikel 262 blijft buiten toepassing. 

Artikel 500d 
Artikel 268 blijft buiten toepassing. 

Artikel 500e 
In zaken, welke voor een meervoudige kamer der rechtbank 

worden vervolgd, neemt de kinderrechter aan het onderzoek 
ter terechtzitting deel. 

Artikel 500/ 
Het rechtsgeding wordt, tenzij er medeverdachten zijn, die 

meerderjarig zijn of ten tijde van het begaan van het feit de 
leeftijd van achttien jaren reeds hadden bereikt, niet in het 
openbaar behandeld. Tot bijwoning van deze niet openbare 
terechtzitting kan echter de voorzitter van de rechtbank bij-
zondere toegang verlenen. 

Artikel 500g 
De artikelen 270—272 blijven buiten toepassing. 

Artikel 500h 
De verdachte is verplicht in persoon te verschijnen. Hij 

wordt op deze verplichting bij de dagvaarding opmerkzaam 
gemaakt. 

Indien de van misdrijf verdachte in gebreke blijft op de te-
rechtzitting te verschijnen, stelt het gerecht het onderzoek tot 
een bepaalde dag uit en beveelt het tevens de medebrenging 
van de verdachte. Het gerecht kan echter op grond van bij-
zondere omstandigheden het geven van een bevel tot mede-
brenging achterwege laten. 

Tegen de verdachte, die in gebreke blijft op de terechtzitting 
te verschijnen, wordt tenzij het gerecht de medebrenging tegen 
een nader tijdstip gelast, verstek verleend; het onderzoek wordt 
daarna voortgezet. 

Artikel 500/ 
Indien de ouders of voogd van de verdachte op, de terecht-

zitting zijn verschenen, worden zij, nadat deze, een medever-
dachte, een getuige of een deskundige zijn verklaring heeft af-
gelegd, in de gelegenheid gesteld daartegen in te brengen, wat 
tot verdediging kan dienen. 

Niettemin kan het gerecht ambtshalve, op de vordering van 
het openbaar ministerie of op verzoek van de raadsman be-
velen, dat een verhoor van de verdachte, van een getuige of 
van een deskundige buiten tegenwoordigheid van ouders of 
voogd geschiede. 

Artikel 500/ 
Het gerecht kan ambtshalve, op vordering van het open-

baar ministerie of op verzoek van de raadsman bepalen, dat 
vragen betreffende de persoonlijkheid of de levensomstandig-
heden van de verdachte buiten diens tegenwoordigheid zullen 
worden gesteld en behandeld en dat het openbaar ministerie of 
de raadsman buiten tegenwoordigheid van de verdachte daar-
over het woord zal voeren. De zakelijke inhoud van een en 
ander wordt in dat geval aan de verdachte medegedeeld. 

Artikel 500* 
Artikel 317 blijft buiten toepassing. 
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Artikel 5007 
Indien het gerecht het noodzakelijk oordeelt, dat alsnog een 

onderzoek naar de persoonlijkheid van de verdachte wordt in-
gesteld, kan het nadere inlichtingen bij de raad voor de kindcr-
bescherming inwinnen; de artikelen 496c—4<)6<? zijn van over-
eenkomstige toepassing. 

Artikel 501 
Op het rechtsgeding voor de kinderrechter zijn de Vijfde 

Titel en de Zesde Titel van het Tweede Boek van overeenkom-
stige toepassing, voor zover in deze Titel niet anders wordt 
bepaald en met dien verstande, dat de kinderrechter tevens de 
bevoegdheden bezit, die aan de voorzitter ener meervoudige 
kamer toekomen. 

De artikelen 370, 376—379, 380, tweede lid, en 381 zijn 
van overeenkomstige toepassing. 

In geval van vervolging wegens overtreding is tevens arti-
kel 398, eerste lid, onder 3° en 6°, van overeenkomstige toe-
passing. 

Artikel 502 
Op het rechtsgeding bij het kantongerecht zijn de artikelen 

496/, 500a. 500/, 500; en 500/ van overeenkomstige toe-
passing; artikel 398, eerste lid, onder 9°, blijft buiten toe-
passing. 

Indien de zaak door oproeping aanhangig is gemaakt, wordt 
in de oproeping van de ouders of de voogd het in de oproeping 
ten laste gelegde feit opgenomen. In het geval bedoeld in de 
aanhef van artikel 390, is dat artikel ten aanzien van de wijze 
van oproeping van ouders of voogd, en zo nodig van intrekking 
van deze oproeping, van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 503 
In geval van hoger beroep bij het gerechtshof of bij de arron-

dissements-rechtbank zijn de artikelen 496/, 500a en 500/— 
500/ van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 503a 
Tegen een beslissing, als bedoeld in artikel 77r van het Wet-

boek van Strafrecht, waarbij de straf van plaatsing in een 
tuchtschool is vervangen door een straf, die ter zake van het 
begane feit zou kunnen worden opgelegd aan een meerder-
jarige, kunnen, tenzij de eerstbedoelde straf door het gerechts-
hof is opgelegd, zowel het openbaar ministerie als de ver-
oordeelde in hoger beroep komen bij het gerechtshof. Het 
beroep wordt door het openbaar ministerie ingesteld binnen 
drie dagen na de beslissing en door ds veroordeelde binnen drie 
dagen nadat zij hem is betekend. Het gerechtshof beslist zo 
spoedig mogelijk na de veroordeelde te hebben gehoord, al-
thans opgeroepen. 

Tegen de beslissing van het gerechtshof staat beroep in cas-
satie niet open. 

Artikel 504 
Indien de verdachte, die de leeftijd van zestien jaren nog 

niet heeft bereikt, een raadsman heeft, komen alle bevoegd-
heden, hem bij dit wetboek, met uitzondering van de Zesde 
Titel van het Tweede Boek, toegekend, met uitsluiting van 
hemzelf, toe aan zijn raadsman. 

Tegen het instellen, niet instellen, intrekken of afstand doen 
door de raadsman van enig rechtsmiddel, kan, in het geval van 
het eerste lid, de wettige vertegenwoordiger van de verdachte 
binnen drie dagen nadat de termijn voor het instellen daarvan 
is verstreken, een bezwaarschrift indienen bij de voorzitter van 
het college in feitelijke aanleg, voor hetweik de zaak wordt ver-
volgd of het laatst is vervolgd. De voorzitter beslist ten spoe-
digste; de wettige vertegenwoordiger alsmede de raadsman 
worden gehoord, althans, op de wijze door de voorzitter te be-
palen, opgeroepen. Indien het bezwaarschrift gegrond wordt 
bevonden, loopt de termijn voor het instellen of intrekken van 
het rechtsmiddel alsnog gedurende drie dagen. 

Artikel 505 
De tenuitvoerlegging van de straf van arrest vindt niet plaats 

dan na overleg met de rechter, die haar oplegde. 

Artikel 506 
De straf van berisping wordt ten uitvoer gelegd door de 

kantonrechter of door het lid van het college, hetwelk het voor-
zitterschap bekleedt in de kamer die de veroordeling heeft uit-
gesproken. 

De tenuitvoerlegging geschiedt in een nict-openbare terecht-
zitting zodra mogelijk na het uitspreken van de veroordeling. 

De genoemde rechterlijke ambtenaren kunnen daarbij de 
hulp inroepen van de openbare burgerlijke of gewapende macht. 

Bij die tenuitvoerlegging kunnen de ouders of de voogd van 
de veroordeelde desverlangd tegenwoordig zijn, waartoe zij 
door de griffier van het college of van het kantongerecht 
schriftelijk worden opgeroepen. 

Indien de verdachte bij de uitspraak van de veroordeling 
aanwezig is, kan de tenuitvoerlegging van de straf van beris-
ping terstond plaats vinden. In dit geval geschiedt daarvan aan-
tekening in het proces-verbaal der terechtzitting of, werd arti-
kel 398, tweede lid, toegepast, op het dubbel van de dagvaar-
ding of oproeping, en blijft de oproeping, bedoeld in het voor-
gaande lid, achterwege. 

Artikel 507 
Voor zover de straf bestaat in geldboete, kunnen met in-

achtneming van het bepaalde in de laatste zin van het tv/eede 
lid van artikel 561, door de ambtenaar in wiens naam de ten-
uitvoerlegging geschiedt, ook termijnen worden gesteld, binnen 
welke telkens een gedeelte van de boete moet worden betaald. 

Artikel 508 
Voor zover niet anders is bepaald, geschieden alle beteke-

ningen, dagvaardingen, oproepingen, kennisgevingen, aanzeg-
gingen of andere schriftelijke mededelingen aan de minder-
jarige verdachte die de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft 
bereikt, bovendien aan zijn ouders of voogd, alsmede aan 
zijn raadsman. 

De bepaling van het eerste lid geldt niet ten aanzien van de 
raadsman in zaken waarvan het kantongerecht kennis neemt, 
ook niet in hoger beroep van zodanige zaken, en evenmin ten 
aanzien van ouders of voogd in geval van oproeping overeen-
komstig artikel 385. 

Artikel 509 
Alle betekeningen, dagvaardingen, oproepingen, kennisge-

vingen, aanzeggingen of andere mededelingen aan ouders of 
voogd vinden enkel plaats, indien deze een bekende verb!ijf-
plnats binnen het Rijk in Europa hebben; aan samenwonende 
ouders wordt slechts één stuk uitgereikt. 

Artikel IV 

In het Wetboek van Strafvordering worden voorts de vol-
gende wijzigingen aangebracht: 

1. Na artikel 14 wordt ingevoegd artikel 14a, luidende: 
Artikel 14(7. In zaken betreffende minderjarige verdachten 

kan de vervolging worden geschorst, indien, gelijktijdig met de 
vervolging, ten aanzien van beide of een der ouders, onder-
scheidenlijk de voogd, een verzoek of een vordering tot ont-
heffing of ontzetting van de ouderlijke macht of van de voogdij, 
onderscheidenlijk ontzetting van de voogdij, over de verdachte 
dan wel een verzoek of een vordering tot ondertoezichtstelling 
aanhangig is, en wel totdat de beslissing daarop onherroepelijk 
zal zijn geworden. 

2. Artikel 131 wordt gelezen: 
Onder ouders van een minderjarige worden verstaan de 

ouders die het gezag over de minderjarige uitoefenen. 
3. In artikel 147 vervallen de woorden „of der kinder-

bescherming". 



4. Aan artikel 352, tweede lid, wordt een volzin toege-
voegd, luidende als volgt: In het geval, bedoeld in artikel 77/ 
van het Wetboek van Strafrecht, wordt zo nodig de maatregel 
van plaatsing in een inrichting voor buitengewone behandeling 
of van ondertoezichtstelling opgelegd. 

5. Artikel 376, laatste lid, vervalt. 
6. In artikel 566, eerste lid, wordt in plaats van ,,tucht-

school" gelezen: andere inrichting. 
7. In de artikelen 567 en 571, eerste lid, wordt in plaats 

van ,,en tuchtscholen" gelezen: , tuchtscholen en inrichtingen, 
waarin de straf van arrest wordt ten uitvoer gelegd,. 

8. In artikel 574, vierde lid, vervallen de woorden ,, , afge-
zien van het minimum van een week voor vervangende plaat-
sing in eene tuchtschool,". 

9. In artikel 591 wordt na het tweede lid ingevoegd een 
nieuw lid, luidende: 

Indien de zaak eindigt met een schuldigverklaring, terwijl 
de rechter daarbij in het vonnis heeft bepaald, dat geen straf 
of maatregel zal worden toegepast, wordt geacht zich een geval 
voor te doen als bedoeld in het tweede lid van dit artikel. 

Artikel V 

In de Wet op de rechterlijke organisatie en het beleid der 
justitie worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1. Artikel 44, eerste lid, wordt gelezen: 
De kantonrechters vonnissen over stroperij, bedoeld in 

artikel 314 van het Wetboek van Strafrecht, voor zover de 
verdachte ten tijde van het begaan van het feit de leeftijd van 
achttien jaren heeft bereikt of meerderjarig is, en over alle 
overtredingen, waarvan de kennisneming niet aan een andere 
rechter is opgedragen. 

2. In het tweede lid van artikel 44 wordt geschrapt: 
,,c. teruggave aan ouders of voogd zonder toepassing van 

eenige straf;" en wordt in de laatste zinsnede in plaats van 
,;de drie bovengenoemde" gelezen: de twee bovengenoemde. 

3. Artikel 49, vierde en vijfde lid, vervalt. 
4. In artikel 56 wordt het eerste lid vervangen door twee 

leden, luidende: 
De arrondissements-rechtbanken vonnissen in eerste aanleg 

over: 
a. alle misdrijven, waarvan de kennisneming niet aan een 

andere rechter is opgedragen; 
b. de overtredingen, bedoeld in de artikelen 432, 433 en 

434 van het Wetboek van Strafrecht en artikel 2 van de Wet 
op de weerkorpsen en over overtredingen ter zake van belas-
tingen; 

c. de overtredingen, bedoeld in de artikelen 424—431, 
435a, 4356, 436, 450, 451, 45lbis, 45lter, 45lquater, 453, 
455 en 457 van het Wetboek van Strafrecht en de overlre-
dingen van de Drankwet, de Jachtwet, de Loterijwet, de wetten 
van 13 augustus 1849, Stb. 39, tot regeling der toelating en 
uitzetting van vreemdelingen, onderscheidenlijk van 17 juni 
1918, Slb. 410, betreffende het toezicht on de hier te lande 
vertoevende vreemdelingen, de Vuurwapenwet en de wet van 
9 mei 1890, Stb. 81, houdende verbodsbepalingen tegen het 
dragen van wapenen, begaan door minderjarigen, die ten tijde 
van het begaan van het feit de leeftijd van achttien jaren nog 
niet hebben bereikt. 

Bovendien vonnissen de rechtbanken in eerste aanleg over 
overtredingen, begaan door minderjarigen, die ten tijde van 
het begaan van het feit de leeftijd van achttien jaren nog niet 
hebben bereikt, indien: 

a. de minderjarigen civielrechtelijk of strafrechtelijk onder 
enig toezicht staan; 

b. het feit samenhangt met een misdrijf of overtreding waar-

voor de minderjarigen, ingevolge het eerste lid, voor de recht-
bank worden vervolgd. 

5. Artikel 56, tweede lid, wordt derde lid en wordt gelezen. 
Die vonnissen zijn aan hoger beroep onderworpen, met 

uitzondering van die, welke ter zake van overtredingen zijn 
gewezen ten aanzien van een persoon, die ten tijde van het 
begaan van het strafbare feit, de leeftijd van achttien jaren 
had bereikt. 

Het huidige derde lid wordt vierde lid. 
6. Na artikel 58 wordt ingevoegd een nieuw artikel 58«, 

luidende: 
Artikel 58a. Uit één lid bestaande (enkelvoudige) kamers 

voor de behandeling van kinderzaken worden door Onze Mi-
nister van Justitie gevormd en bezet overeenkomstig door Ons 
te stellen regels. 

De rechtsmacht dezer kamers in burgerlijke zaken wordt 
geregeld bij het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Bur-
gerlijke Rechtsvordering. 

De rechtsmacht dezer kamers in strafzaken wordt geregeld 
bij het Wetboek van Strafvordering. 

Het lid dezer kamer draagt de titel van kinderrechter. Een-
zelfde persoon kan bij meer dan één arrondissements-rechtbank 
als kinderrechter werkzaam zijn. 

Artikel VI 

In de Wet op de justitiële documentatie en op de verkla-
ringen omtrent het gedrag worden de volgende wijzigingen aan-
gebracht: 

1. Aan artikel 4 wordt een lid toegevoegd, luidende: 
3. Indien tegen een minderjarige een veroordeling is ge-

wezen, waarbij de rechter recht heeft gedaan overeenkomstig 
de artikelen 77/—77kk van het Wetboek van Strafrecht, 
wordt een strafblad slechts opgemaakt, indien de veroordeling 
is gewezen wegens misdrijf en daarbij, al dan niet tezamen 
met andere straffen of maatregelen, geheel of gedeeltelijk on-
voorwaardelijk, zijn opgelegd: 

1°. plaatsing in een tuchtschool; 
2°. geldboete van meer dan vijftig gulden; 
3°. terbeschikkingstelling van de Regering. 

II. Aan artikel 6 wordt — met plaatsing van het cijfer 1 
aan het begin van dit artikel — een tweede lid toegevoegd, 
luidende: 

2. De rechter, die een veroordeling heeft uitgesproken als 
bedoeld in artikel 4, lid 3, ter zake van een feit hetwelk is 
begaan op een tijdstip, waarop de veroordeelde de leeftijd van 
zestien jaren nog niet had bereikt, kan te allen tijde de ver-
wijdering van het daarop betrekking hebbende strafblad uit 
het strafregister bevelen. 

III. Aan artikel 9 worden twee leden toegevoegd, luidende: 
4. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op het in 

artikel 4, lid 3, bedoelde strafblad van een veroordeling van 
een minderjarige. 

5. Indien bij de in artikel 4, lid 3, bedoelde veroordeling 
van een minderjarige de maatregel van terbeschikkingstelling 
der Regering is opgelegd, wordt het strafblad, onverminderd 
het bepaalde in artikel 7, lid 1, niet eerder verwijderd dan op 
de dag, waarop de terbeschikkingstelling onvoorwaardelijk is 
beëindigd, tenzij de rechter tevoren een bevel als bedoeld in 
artikel 6, lid 2, heeft gegeven. 

IV. In artikel 29, lid 2. eerste volzin, wordt in plaats van 
„artikel 32" gelezen: artikel 30. 

Artikel VII 

De verschillende bepalingen van deze wet treden in werking 
op door Ons te bepalen tijdstippen. 
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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 nauw-
keurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister van Justitie, 


