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Wijziging van enige artikelen van het Wetboek van Straf-
recht, het Wetboek van Strafvordering, de Wet op de 
rechterlijke organisatie en het beleid der justitie, de Wet 
tot invoering van het Wetboek van Strafvordering, de 
Beginselenwet gevangeniswezen, de Wegenverkeerswet, 
de Vuurwapenwet 1919, de Jachtwet, de Veewet en de 

Kieswet 

KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Nr. 1 

ONTWERP VAN WET 

Nr. 2 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van 
Wet tot wijziging van enige artikelen van het Wetboek van 
Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, de Wet op de 
rechterlijke organisatie en het beleid der justitie, de Wet tot 
invoering van het Wetboek van Strafvordering, de Beginselen-
wet gevangeniswezen, de Wegenverkeerswet, de Vuurwapen-
wet 1919, de Jachtwet, de Veewet en de Kieswet. 

De toelichtende memorie, die het Wetsontwerp vergezelt, 
bevat de gronden waarop het rust. 

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 

Soestdijk, 15 maart 1963. 

JULIANA. 

WIJ JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDER-
LANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

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

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk 
is, enige artikelen van het Wetboek van Strafrecht, het Wet-
boek van Strafvordering, de Wet op de rechterlijke organisatie 
en het beleid der justitie, de Wet tot invoering van het Wet-
boek van Strafvordering, de Beginselenwet gevangeniswezen, 
de Wegenverkeerswet, de Vuurwapenwet 1919, de Jachtwet, 
de Veewet en de Kieswet te wijzigen; 

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 

In het Wetboek van Strafrecht worden de volgende wijzi-
gingen aangebracht. 

A. In artikel 13, tweede lid, vervallen de woorden „van 
misdrijven". 

B. De laatste zin van artikel 36a wordt als volgt gelezen: 
„De artikelen 336, 33c en 35, laatste zinsnede, van dit wet-

boek, alsmede artikel 446 van het Wetboek van Strafvordering, 
zijn van overeenkomstige toepassing." 

C. In artikel 37a, eerste lid, wordt in plaats van „van den 
voorgaanden Titel" gelezen „van Titel II van dit Boek". 

D. Van artikel 62 vervalt het derde lid. 
E. In artikel 74bis, eerste lid, wordt „18" vervangen door 

„16". 
F. Artikel 122, tweede lid, wordt gelezen: 
„Artikel 96, tweede en derde lid, is van overeenkomstige 

toepassing." 
G. Artikel 254, tweede lid, vervalt. 
H. In artikel 421 vervalt „346" en de daarop volgende 

komma. 
I. In artikel 437 wordt in plaats van „afgekondigd op de 

wijze door de plaatselijke verordening, bedoeld in artikel 172 
der Gemeentewet, voorgeschreven" gelezen: „afgekondigd op 
de wijze in artikel 203 der Gemeentewet voorgeschreven". 

J. In artikel 440 worden de woorden „stukken metaal" ver-
vangen door: „andere voorwerpen". 

K. Artikel 455, derde lid, vervalt. 

Aan 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Artikel II 

In het Wetboek van Strafvordering worden de volgende 
wijzigingen aangebracht. 

A. In artikel 24, tweede lid, worden de woorden „de be-
langhebbende die volgens artikel 103 of artikel 115 een ver-
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