
Zitting 1971-1972 - 11fc866 

Uitvoering van het op 16 december 1970 te 's-Gravenhage 
tot stand gekomen Verdrag tot bestrijding van het 
wederrechtelijk in zijn macht brengen van luchtvaartuigen 
en van het op 23 september 1971 te Monlreal tot stand 
gekomen Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke 
gedragingen, gericht tegen de veiligheid 
van de burgerluchtvaart 

KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Nr. 1 

ONTWERP VAN WET 

Nr. 2 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van 
Wet tot uitvoering van het op 16 december 1970 te 's-Graven-
hage tot stand gekomen Verdrag tot bestrijding van het weder-
rechtelijk in zijn macht brengen van luchtvaartuigen en van 
het op 23 september 1971 te Montreal tot stand gekomen Ver-
drag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen, gericht 
tegen de veiligheid van de burgerluchtvaart. 

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

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 

Soestdijk, 12 juni 1972. 

JULIANA. 

WIJ JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NFDER-
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 ter uitvoering 
van hst op 16 december 1970 te 's-Gravenhage tot stand ge-
komen Verdrag tot bestrijding van het wederrechtelijk in zijn 
macht brengen van luchtvaartuigen en van het op 23 september 
1971 te Montreal tot itand gekomen Verdrag tot bestrijding 
van wederrechtelijke gedragingen, gericht tegen de veiligheid 
van de burgerluchtvaart enige wettelijke voorzieningen moeten 
v/orden getroffen. 

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: 

Aan artikel 4 wordt een nieuw onderdeel toegevoegd, dat 
luidt: 

7°. a. aan het misdrijf omschreven in artikel 168, begaan 
tegen een luchtvaartuig in bedrijf, indien dit een Nederlands 
luchtvaartuig is of wanneer de verdachte zich in Nederland 
bevindt, 

b. aan het misdrijf omschreven in artikel 385a, begaan aan 
boord van een luchtvaariuig in vlucht, wanneer de plaats van 
opstijgen of die van de feitelijke landing gelegen is buiten het 
grondgebied van de staat waar het luchtvaartuig is ingeschre-
ven en de verdachte zich in Nederland bevindt, 

c. aan het misdrijf omschreven in artikel 385£, indien het 
daar bedoelde luchtvaariuig een Nederlands luchtvaartuig is of 
wanneer de verdachte zich in Nederland bevindt, 

d. aan het misdrijf omschreven in artikel 385c, wanneer het 
is begaan, hetzij tegen een Nederlands luchtvaartuig, hetzij aan 
boord van een luchtvaartuig dat vervolgens in Nederland landt 
met de verdachte aan boord. 

B 

In artikel 2 worden de woorden „binnen het Rijk in Euro-
pa" vervangen door: in Nederland. 

In de artikelen 3, 4, 5, 6 en 7 worden de woorden „het Rijk 
in Europa" vervangen door: Nederland. 

Aan 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Na artikel 86 wordt een nieuw artikel ingevoegd, dat luidt: 
Artikel 86a. 1. Onder Nederlandse luchtvaartuigen worden 

verstaan: 
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