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13 2 3 5 Wijziging van enige artikelen van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek 
van Strafvordering, de Luchtvaartrampenwet, de Wet op de economische 
delicten, de Advocatenwet, de Wet op de tandheelkundige inrichtingen, de 
Oorlogswet voor Nederland, de Noodwet rechtspleging en de Uitleverings-
wet 

Nr. 1 Koninklijke boodschap 

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerpvan Wet tot wijzi-
ging van enige artikelen van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van 
Strafvordering, de Luchtvaartrampenwet, de Wet op de economische delic-
ten, de Advocatenwet, de Wet op de tandheelkundige inrichtingen, de Oor-
logswet voor Nederland, de Noodwet rechtspleging en de Uitleveringswet. 

De toelichtende memorie, die het etsontwerp vergezelt, bevat de gron-
den waarop het rust. 

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 

Soestdijk 31 december 1974 

Juliana 

Nr. 2 Ontwerp van wet 

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, 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 enige artike-

len van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering alsme-
de van enkele bijzondere wetten te wijzigen, onder meer om deze artikelen 
aan te passen aan de Wet van 26 oktober 1973, Stb. 509, waarbij de bepalin-
gen van het Wetboek van Strafvordering betreffende toevoeging van een 
raadsman en toepassing van voorlopige hechtenis zijn 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 

Het Wetboek van Strafrecht wordt als volgt gewijzigd: 

A. In artikel 14j, vierde lid, wordt in plaats van '280-284' gelezen: 280, 
281-284. 
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B. Artikel 97b, tweede lid, vervalt. 

C. In de artikelen 222bis en 435b, eerste lid, vervalt de zinsnede:, Neder-
lands Nieuw-Guinea. 

D. In de artikelen 249, tweede lid, onder 2°, en 437bis, eerste lid, onder 2°, 
wordt telkens in plaats van 'opvoedingsgesticht'gelezen: rijksinrichting 
voor kinderbescherming. 

E. In de artikelen 369 en 464 wordt telkens in plaats van 'rijksopvoedingsge-
sticht' gelezen: rijksinrichting voor kinderbescherming. 

F. Artikel 376 wordt als volgt gewijzigd: 
a. het cijfer 1° wordt geschrapt, terwijl het leesteken aan het slot van het ge-
stelde onder 1° wordt vervangen dooreen punt; 
b. het gestelde onder 2° vervalt. 

Artikel II 

Het Wetboek van Strafvordering wordt als volgt gewijzigd: 

A. In de artikelen 33 en 50, vierde lid, wordt telkens na de woorden 'zoodra 
de beschikking tot sluiting van het gerechtelijk vooronderzoek overeenkom-
stig artikel 238 voor den officier van justitie onherroepelijk is geworden,' in-
gevoegd: dan wel het gerechtelijk vooronderzoek met toepassing van artikel 
258, tweede lid, is beëindigd,. 

B. In artikel 40, derde lid, eerste volzin, wordt in plaats van 'die' gelezen: dit. 

C. In artikel 178, tweede volzin, wordt in plaats van 'artikel 64' gelezen: de 
artikelen 67 en 67a. 

D. Artikel 223, vierde lid, wordt gelezen: In ieder geval gelast de officier van 
justitie het ontslag uit de gijzeling zodra de sluiting van het gerechtelijk voor-
onderzoek onherroepelijk is geworden dan wel het gerechtelijk vooronder-
zoek met toepassing van artikel 258, tweede lid, is beëindigd. 

E. Het opschrift van de zevende afdeling van de Derde Titel van het Tweede 
Boek van het Wetboek van Strafvordering wordt gelezen: Handelingen van 
de rechter-commissaris na de sluiting of beëindiging van het gerechtelijk 
vooronderzoek. 

F. In artikel 241, eerste lid, wordt na de woorden 'de beschikking tot sluiting 
van het gerechtelijk vooronderzoek onherroepelijk is geworden' ingevoegd: 
dan wel het gerechtelijk vooronderzoek met toepassing van artikel 258, 
tweede lid, is beëindigd. 

G. Artikel 258, tweede lid, laatste volzin, wordt gelezen: De artikelen 
237-240 en 244 vinden alsdan geen toepassing. 

H. In artikel 415 wordt in plaats van 'de artikelen 268, tweede lid, 269-312, 
315-353 en' gelezen: de artikelen 269-280,281-312,315-353 en. 

I. De laatste volzin van artikel 458 wordt gelezen: De raad van rechtsbijstand 
kan hem met overeenkomstige toepassing van de artikelen 42, derde en 
vierde lid, en 43 een raadsman toevoegen. 

J. Artikel 470 wordt gelezen: Bijde verwijzing kan de Hoge Raad een bevel 
tot gevangenhouding tegen de veroordeelde uitvaardigen. Dit bevel is gel-
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dig voor onbepaalde termijn, doch kan door het gerechtshof worden ge-
schorst of opgeheven. In geen geval zal deze gevangenhouding langer mo-
gen duren dan de nog niet volbrachte straftijd die bij het gewijsde was opge-
legd. De artikelen 62, 67, 67a, 69, 73, 77-86 en 411 zijn van overeenkomstige 
toepassing. 

Indien de veroordeelde, tegen wie een bevel tot gevangenhouding als be-
doeld in het eerste lid van dit artikel is uitgevaardigd, geen raadsman heeft, 
wordt deze hem ambtshalve door de voorzitter van het gerechtshof toege-
voegd. 

K. In artikel 539K, tweede lid, onder b, wordt in plaats van 'een misdrijf, ge-
noemd in artikel 64, tweede lid, onder b' gelezen: een misdrijf, waarop naar 
de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van vier jaren of meer is 
gesteld,. 

L. In artikel 539I, vierde lid, wordt in plaats van 'de artikelen 63, derde lid, en 
66, tweede lid,' gelezen: de artikelen 63, derde lid, en 65, tweede lid. 

M. Artikel 545, tweede lid, tweede volzin, wordt gelezen: Artikel 68, eerste 
lid, is van overeenkomstige toepassing. 

Artikel III 

Artikel 45 van de Luchtvaartrampenwet vervalt. 

Artikel IV 

Artikel 1 van de Wet op de economische delicten wordt als volgt gewijzigd: 

A. In artikel I, onder 1°, wordt na 'de Distributiewet 1939, de artikelen' inge-
voegd: 4,. 

B. In artikel 1, onder 2°, wordt na'de Wet Betalingsverkeer Zuid-Rhodesië' 
ingevoegd:, artikel 1, eerste l id;. 

C. In artikel 1, onder 4°, wordt vóór 'Wet bodemmaterialen Noordzee' inge-
voegd: de. 

Artikel V 

In artikel 76 van de Advocatenwet wordt in plaats van 'de artikelen 41 en 42 
van het Wetboek van Strafvordering'gelezen: de artikelen 42 en 43 van het 
Wetboek van Strafvordering. 

Artikel VI 

Artikel 9, tweede lid, van de Wet op de tandheelkundige inrichtingen vervalt. 

Artikel VII 

In artikel 75 van de Oorlogswet voor Nederland wordt in plaats van 'In de ge-
vallen, bedoeld in artikel 64, eerste lid' gelezen: Op de gronden, bedoeld in 
artikel 67a. 
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Artikel VIII 

In artikel 11, onder a, van de Noodwet rechtspleging wordt in plaats van 'de 
termijnen, genoemd in de artikelen 58 en 65 van het Wetboek van Strafvor-
dering' gelezen: de termijnen, genoemd in de artikelen 58 en 64 van het Wet-
boek van Strafvordering. 

Artikel IX 

De Uitleveringswet wordt als volgt gewijzigd: 

In artikel 29 wordt in plaats van '268, eerste lid,' gelezen: 268,. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat al-
le ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie 
zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister van Justitie, 
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