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13 655 Vaststelling van algemene bepalingen omtrent de straf-
baarheid van rechtspersonen 

Nr. 6 NOTA VAN WIJZIGINGEN 
Ontvangen 2 februari 1976 

Artikel XII wordt als volgt gewijzigd: 
a. in het gestelde onder 2. wordt in plaats van de «Arbeidsbemiddelings-

wet 1939» gelezen: Arbeidsbemiddelingswet 1930; 
b. in het gestelde onder 23. wordt na «vervalt» ingevoegd: ,terwijl het ne-

gende lid wordt vernummerd tot vijfde lid; 
c. toegevoegd wordt een nieuw onderdeel, luidende: 
25. Artikel 87 van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet vervalt. 

B 

Artikel XIV wordt gelezen: 
1. Artikel 9 van de Wet op sera en vaccins 1927 vervalt. 
2. Artikel 12 van de Opiumwet vervalt. 
3. Artikel 18, tweede lid, van de Wet bevolkingsonderzoek op tuberculose 

vervalt, alsmede het cijfer 1. voor het eerste lid. 
4. Artikel 25 van de Grondwaterwet Waterleidingbedrijven vervalt. 
5. Artikel 48 van de Waterleidingwet vervalt. 
6. Artikel 31, derde lid, van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening 

vervalt. 
7. Artikel 14 van de Wet op menselijk bloed vervalt. 
8. Artikel 34, tweede, derde, vierde en vijfde lid, van de Wet op de para-

medische beroepen vervalt, alsmede het cijfer 1. voor het eerste lid. 
9. Artikel 24 van de Wet hygiëne en veiligheid zweminrichtingen vervalt. 
10. Artikel 23 van de Wet hygiëne kampeerplaatsen vervalt. 
11. Artikel 95 van de Wet inzake de luchtverontreiniging vervalt. 
12. Artikel 22 van de Wet ambulancevervoer vervalt. 
13. Artikel 45 van de Noodwet Geneeskundigen vervalt. 

Aan artikel XV wordt een derde lid toegevoegd, luidende: 
3. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel treedt Arti-

kel 1, onder B, inwerking op het tijdstip dat het bij Onze boodschap van 25 
april 1975 bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal ingediende ontwerp 
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van wet tot herziening van de bepalingen van het Wetboek van Strafrecht en 
het Wetboek van Strafvordering betreffende de tenuitvoerlegging van ver-
mogensstraffen (13 386) in werking treedt. 

TOELICHTING 

A. Aan Artikel XII is toegevoegd: de Wet van 11 december 1975, Stb. 674, 
tot vaststelling van een algemene arbeidsongeschiktheidsverzekering (Alge-
mene Arbeidsongeschiktheidswet). Artikel 87 van die wet bevat een voorzie-
ning omtrent de strafbaarheid van corporaties. De overige in Artikel XII voor-
gestelde wijzigingen zijn van zuiver redactionele aard en behoeven geen na-
dere toelichting. 

D. In Artikel XIV is de Inentingswet 1939, die inmiddels is ingetrokken, ge-
schrapt. In verband met een vernummering van enkele artikelen van de 
Waterleidingwet bij Wet van 10 september 1975, Stb. 514, wordt thans in 
plaats van artikel 47 van die wet gelezen: artikel 48. Overigens onderging 
Artikel XIV geen wijzigingen. 

C. Artikel I, onder B, voegt een voorschrift toe aan een in het wetsontwerp 
tenuitvoerlegging vermogensstraffen (13 386) voorzien artikel. Het lijkt daar-
om gewenst dat onderdeel gelijk met laatstgenoemd wetsontwerp, indien 
wet geworden, in werking te doen treden. Aangezien het bewuste voor-
schrift min of meer vanzelf spreekt, namelijk dat aan een rechtspersoon 
geen vervangende hechtenis kan worden opgelegd, behoeft er geen be-
zwaar tegen te bestaan dat dit voorschrift eventueel opeen ander tijdstip in 
werking treedt dan de overige onderdelen van het wetsontwerp. 

De Minister van Justitie, 
A. A. M. van Agt 
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