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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 (Stb. 485) 

NOTA VAN WIJZIGINGEN 
(Ingezonden 5 april 1965.) 

Nr. 6 

In het ontwerp van wet worden de volgende wijzigingen aan-
gebracht. 

I. In artikel I wordt het gestelde onder A gelezen: 
A. Na artikel 50 wordt een artikel 50a ingevoegd luidende: 
Bij wettelijk voorschrift kan wegens een overtreding, ge-

pleegd door of vanwege een rechtspersoon, een vennootschap, 
enige andere vereniging van personen of een deelvermogen, 
straf worden bepaald tegen bestuurders, leden van het bestuur 
of commissarissen, alsmede tegen hen die tot het feit opdracht 
hebben gegeven of die feitelijke leiding hebben gehad bij het 
verboden handelen of nalaten. 

II. Artikel II wordt als volgt gewijzigd. 
1. Na het gestelde onder B wordt — met vervanging van 

de letters C, D, E en F, geplaatst aan het begin van de daarop 
volgende onderdelen van het artikel, door onderscheidenlijk de 
letters E, F, G en H — ingevoegd: 

C. Artikel 240, eerste lid, wordt gelezen: 
Indien in de zaak een bevel krachtens artikel 12 of artikel 

12a is gegeven, doet de Officier van justitie een mededeling 
overeenkomstig artikel 237, eerste lid, niet dan nadat daarin 
is bewilligd door het gerechtshof binnen welks rechtsgebied de 
vervolging is ingesteld. 

D. Artikel 246, derde lid, wordt gelezen: 
Indien in de zaak een bevel krachtens artikel 12 of artikel 

12a is gegeven, blijft een kennisgeving van niet verdere vervol-
ging achterwege, tenzij daaraan een mededeling overeenkom-
stig artikel 237, eerste lid, is voorafgegaan of in de kennis-
geving is bewilligd door het gerechtshof binnen welks rechts-
gebied de vervolging is ingesteld. Artikel 240, tweede lid, is van 
overeenkomstige toepassing. 

2. Het oorspronkelijk onder G gestelde vervalt. 

III. Na artikel IV wordt — met vernummering van de arti-
kelen V—X tot onderscheidenlijk VI—XI — een artikel inge-
voegd, luidende: 

Artikel V 
In artikel 5, vierde lid, van de Wet administratieve recht-

spraak belastingzaken (Stb. 1956, 323) worden de woorden 
,,Tarief van justitiekosten en salarissen in burgerlijke zaken" 
vervangen door: bepaalde bij en krachtens de Wet tarieven in 
burgerlijke zaken. 

IV. Het nieuwe artikel X (oud IX) wordt gelezen: 
Het bepaalde in artikel II, onder H, treedt in werking: 
a. met ingang van 1 juli 1965, indien deze wet vóór die 

datum in het Staatsblad wordt geplaatst; 
b. met ingang van de dag, volgende op die waarop deze wet 

in het Staatsblad wordt geplaatst, indien de plaatsing op of na 
1 juli 1965 geschiedt. 

V. In artikel XI (oud X) vervalt het onderdeel, aangeduid 
met de letter A, alsmede de daarop volgende aanduiding „B'\ 

Toelichting 
De voorgestelde veranderingen vloeien voort uit het gestelde 

in de memorie van antwoord. Nu het, in verband met hetgeen in 
die memorie bij artikel II, onder A, van het wetsontwerp is 
opgemerkt, wenselijk is de artikelen 240, eerste lid, en 246, 
derde lid, van het Wetboek van Strafvordering aan te vullen, 
is van de gelegenheid gebruik gemaakt de tekst van die beide 
bepalingen in zijn geheel te herschrijven, waardoor enkele ge-
ringe oneffenheden in de bestaande redactie kunnen worden 
weggenomen. 

De Minister van Justitie, 
Y. SCHOLTEN. 


