
Zitting 1964-1965-7911 
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 Beginselenwet gevangeniswezen, de Wet tarieven 
in strafzaken, de Algemene wet inzake rijksbelastingen, 
de Algemene wet inzake de douane en de accijnzen, 
de Wet beroep administratieve beschikkingen en de Wet 
van 20 november 1963 (Sub. 485) 

KONJNKlIJkE 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 Beginselen-
wet gevangeniswezen, de Wet tarieven in strafzaken, de Alge-
mene wet inzake rijksbelastingen, de Algemene wet inzake de 
douane en de accijnzen, de Wet beroep administratieve be-
schikkingen en de Wet van 20 november 1963 (Stb. 485). 

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

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 
Soestdijk, 30 november 1964. 

JULTANA. 

WIJ JULIANA, HIJ 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, in het Wetboek van Strafrecht een nadere voorziening te 
geven met betrekking tot de strafbaarstelling terzake van 
feiten, gepleegd door of vanwege een rechtspersoon, en daarbij 
tevens de Wetboeken van Strafrecht en Strafvordering en enige 
bijzondere wetten op enkele punten te verbeteren, onder meer 
voor wat betreft de rechterlijke competentie ten aanzien van 
overtredingen van voorschriften met betrekking tot het par-
keren bij parkeermeters; 

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 Wetboek van Strafrecht wordt als volgt gewijzigd: 
A. Na artikel 50 wordt een artikel 50« ingevoegd, luidende: 
Bij wettelijk voorschrift kan wegens overtreding, gepleegd 

door of vanwege een rechtspersoon, straf worden bepaald tegen 
bestuurders, leden van het bestuur of commissarissen. 

B. In artikel 68 wordt „van den Nederlandschen rechter 
of van den rechter in de koloniën en bezittingen van het rijk 
in andere werelddelen" vervangen door: van de rechter in 
Nederland, Suriname of de Nederlandse Antillen. 

Aan 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Artikel II 
Het Wetboek van Strafvordering wordt als volgt gewijzigd: 
A. Na artikel 12 wordt een artikel 12a ingevoegd, luidende: 
Wordt een verzoekschrift als bedoeld in artikel 510 niet 

ingediend, dan kan de belanghebbende daarover beklag doen 
bij het gerechtshof binnen welks rechtsgebied de indiening zou 
behoren te geschieden. Het gerechtshof kan de procureur-
generaal opdragen te dien aanzien verslag te doen en kan 
voorts de indiening van het verzoekschrift bevelen. 

Het gerechtshof kan het geven van zodanig bevel ook weige-
ren op gronden aan het algemeen belang ontleend. 

B. In artikel 13 wordt „het voorgaande artikel" vervangen 
door: artikel 12. 

C. In de tweede volzin van artikel 362, eerste lid, vervalt 
het woord „lid". 

D. In de artikelen 385, vijfde lid, en 386, derde lid, wordt 
„derde" vervangen door: vijfde. 

E. In artikel 473 vervalt „en van de artikelen 528, 530 en 
531,". 

F. In artikel 509<7, eerste lid, wordt „de artikelen 489— 
491, 494—496, 497, 1ste lid, 499, 503—505 en 509" ver-
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vangen tloor: de artikelen 14a, 490, 491, 496a, 500a, 500/, 
500/i—500j, 508 en 509; 

in het tweede lid wordt „artikel 505" vervangen door: arti-
kel 500/i. 

G. De bepalingen van Titel VI van het Vierde Boek ver-
vallen. 

Artikel III 

Artikel 56 van de Wet op de rechterlijke organisatie en het 
beleid der justitie wordt als volgt gewijzigd: 

a. Tussen het eerste en het tweede lid wordt een nieuw 
lid ingevoegd, luidende: 

Voor de toepassing van het vorige lid worden onder over-
tredingen ter zake van belastingen niet begrepen overtredingen 
van voorschriften met betrekking tot het plaatsen of laten 
staan van voertuigen op weggedeelten als bedoeld in artikel 41 , 
tweede lid, van de Motorrijtuigenbelastingwet. 

b. In het derde lid (nieuw) worden de woorden „Die von-
nissen" vervangen door: De in het eerste lid bedoelde von-
nissen. 

Artikel IV 

De Beginselenwet gevangeniswezen (Stb. 1951, 596) wordt 
als volgt gewijzigd: 

A. Van artikel 14 vervalt het derde lid. 
B. Aan artikel 34 wordt een derde lid toegevoegd, luidende: 
Bij onveroordeelden heeft -de bestemming van een deel van 

het arbeidsloon voor uitgaanskas niet plaats. 

Artikel V 

Artikel 9, lid 4, van de Wet tarieven in strafzaken (Stb. 
1963, 130) wordt als volgt gewijzigd: 

a. In de tweede zin worden de woorden „of de griffier" 
geschrapt en wordt tussen „kantonrechter" en „de rechter-
commissaris" de komma vervangen door: of; 

h. In de vierde zin wordt na „openbaar ministerie" inge-
voegd: of de griffier. 

Artikel VI 

In artikel 86, tweede lid, van de Algemene wet inzake rijks-
belastingen (Stb. 1959. 301) en in artikel 206, tweede lid, van 
de Algemene wet inzake de douane en de accijnzen (Stb. 1961, 
31) vervallen de woorden „op de sluiting gestempeld". 

Artikel VII 

De Wet beroep administratieve beschikkingen (Stb. 1963, 
268) wordt als volgt gewijzigd: 

A. In artikel 16 worden de volgende wijzigingen aange-
bracht: 

a. Aan lid 1 wordt een zin toegevoegd, luidende: 
De artikelen 40, 43 en 47, eerste en vierde lid, van de Wet 

op de Raad van State zijn van overeenkomstige toepassing. 
b. Na lid 1 wordt een lid ingevoegd, luidende: 
2. De voorzitter van de Afdeling of het door dezen voor 

de behandeling van het verzoek om schorsing aangewezen lid 
van de Afdeling is bevoegd, hetzij ambtshalve, hetzij op ver-
zoek van belanghebbenden cf hun gemachtigden, bepaalde 
personen als getuige of deskundige te doen oproepen en is 
tevens bevoegd tolken te doen oproepen. De belanghebbenden 
kunnen getuigen en deskundigen, wier verhoor zij wenselijk 
achten, medebrengen ter zitting, mits zij voor de aanvang der 

zitting de voorzitter van de Afdeling of het door dezen voor 
de behandeling van het verzoek om schorsing aangewezen lid 
van de Afdeling kennis geven van de namen en woonplaatsen 
dezer personen. Van overeenkomstige toepassing zijn de arti-
kelen 46, 47, eerste, tweede en vierde lid, en — indien de 
oproeping geschiedt bij aangetekende dienstbrief — 41, derde 
en vijfde lid, en 42 van de Wet op de Raad van State. 

C. De bestaande leden 2, 3 en 4 worden genummerd: 
3, 4 en 5. 

il. De tweede zin van lid 3 (nieuw) wordt gelezen: 
De artikelen 44 en 49 van de Wet op de Raad van State 

zijn van overeenkomstige toepassing. 
e. In de laatste zin van lid 5 (nieuw) wordt „tweede" 

vervangen door: derde. 
ƒ. Aan het artikel wordt een lid toegevoegd, luidende: 

6. Indien de voorzitter van de Afdeling of het door dezen 
voor de behandeling van het verzoek om schorsing aangewezen 
lid van de Afdeling van oordeel is, dat de belanghebbenden 
er in hun belangen niet door worden geschaad, kan hij op het 
verzoek beschikken zonder toepassing van de voorgaande leden 
van dit artikel. 

B. In artikel 18, lid 2, wordt „4" vervangen door: 5. 

Artikel VIII 

In de Wet van 20 november 1963 (Stb. 485) vervallen 
artikel II. onder M, en artikel XI. 

Artikel IX 

Het bepaalde in artikel II, onder F, treedt in werking op 
een door Ons te bepalen tijdstip. 

Artikel X 

A. De bepalingen, bedoeld in artikel II, onder G, blijven 
van toepassing ten aanzien van strafzaken waarin — vóór de 
dag waarop deze wet in werking treedt — het instellen van 
een gerechtelijk vooronderzoek is gevorderd of een dagvaar-
ding ter terechtzitting in eerste aanleg is uitgebracht. 

B. Artikel III is niet van invloed op de bevoegdheid van 
de rechter met betrekking tot strafzaken die — vóór de dag 
waarop deze wet in werking treedt — ter terechtzitting van een 
arrondissementsrechtbank aanhangig zijn gemaakt. 

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, 


