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Herziening van de bepalingen van het Wetboek van 
Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, de 
Beginselenwet gevangeniswezen en enkele andere 
wetten omtrent de maatregel van terbeschikking-
stelling en enige andere onderwerpen die met de 
berechting van geestelijk gestoorde delinkwenten 
samenhangen 

KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Nr. 1 

ONTWERP VAN WET 

Nr. 2 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van 
Wet houdende herziening van de bepalingen van het Wetboek 
van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, de Beginselen-
wet gevangeniswezen en enkele andere wetten omtrent de maat-
regel van terbeschikkingstelling en enige andere onderwerpen 
die met de berechting van geestelijk gestoorde delinkwenten 
samenhangen. 

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

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 

Porto Ercole, 19 augustus 1972. 

JULIANA. 

W Ü J U L I A N A , 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 van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek 
van Strafvordering, de Beginselenwet gevangeniswezen en 
enkele andere wetten omtrent de maatregel van terbeschikking-
stelling en enige andere onderwerpen die met de berechting 
van geestelijk gestoorde delinkwenten samenhangen te herzien; 

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 

Na artikel 12 wordt een artikel ingevoegd, luidende: 
Artikel 12a. Een veroordeelde tot gevangenisstraf die 

wegens de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van 
zijn geestvermogens daarvoor in aanmerking komt, kan worden 
geplaatst in een inrichting voor verpleging van ter beschikking 
gestelden; de artikelen 37c, 37d en 37c zijn in dat geval van 
overeenkomstige toepassing. 

De plaatsing geschiedt op last van de Minister van Justitie, 
volgens regels bij algemene maatregel van bestuur te stellen. 

Deze regels houden mede in, dat de veroordeelde tegen 
de beslissing tot plaatsing beroep kan instellen. 

B 

Aan artikel 19 wordt een volzin toegevoegd, luidende: 
Artikel 12a is op de tot hechtenis veroordeelde van over-

eenkomstige toepassing. 
C 

In artikel 32, tweede lid, wordt achter „artikelen" inge-
voegd: 12a, 

Aan 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

In plaats van het opschrift van Titel HA van het Eerste 
Boek wordt gelezen: 

Titel HA 

Maatregelen 

Eerste afdeling 

Onttrekking aan het verkeer 

E 
In plaats van het gestelde tussen de artikelen 36c en 37 

wordt gelezen: 
11932 1-3 (6 vel) 


