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Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van Wet tot Wij-
ziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en 
de Beginselenwet voor de kinderbescherming in verband met verlaging van 
de leeftijd waarop volgens het Burgerlijk Wetboek de meerderjarigheid 
wordt bereikt tot achttien jaren. 

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

En hiermede bevelen Wij U in Godes Heilige bescherming. 

Soestdijk, 18 december 1978 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 in verband met verla-

ging van de leeftijd waarop volgens het Burgerlijk Wetboek de meerderjarig-
heid wordt bereikt tot achttien jaren, noodzakelijk is het Wetboek van Straf-
recht, het Wetboek van Strafvordering en de Beginselenwet voor de kinder-
bescherming te wijzigen; 

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 wijzigingen aange-
bracht. 

A. In artikel 14j, eerste lid, tweede volzin, vervallen de woorden «den leef-
tijd van achttien jaren heeft bereikt of». 

S-Just 
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B. In artikel 70, tweede lid, wordt in plaats van «een minderjarige, die ten 
tijde van het begaan van het feit den leeftijd van achttien jaren nog niet heeft 
bereikt» gelezen: iemand, die ten tijde van het begaan van het feit minderja-
rig was. 

C. Artikel 74, zesde lid, tweede volzin wordt gelezen: 
Ten aanzien van minderjarigen geldt bij toepassing van het derde en vier-

de lid, in afwijking in zover van het daarin bepaalde, als maximum der boete 
een bedrag van honderd en vijftig gulden. 

D. In artikel 77b vervallen de woorden «,doch nog niet die van achttien 
jaren». 

E. In artikel 77c vervallen de woorden «,doch nog niet die van achttien ja-
ren». 

F. Artikel 77d vervalt. 

G. De punt aan het slot van artikel 77s wordt vervangen door een komma 
en aan het artikel worden toegevoegd de woorden: bedoeld in artikel 77h. 

H. Aan artikel 77s worden twee leden toegevoegd, luidende: 
De maatregel van plaatsing in een inrichting voor buitengewone behande-

ling kan, indien de minderjarige de leeftijd van zestien jaren heeft bereikt en 
zijn gedrag of persoonlijkheid daartoe aanleiding geeft, door de rechter die 
de maatregel heeft opgelegd, ambtshalve of op vordering van het openbaar 
ministerie te allen tijde worden vervangen door de maatregel van terbe-
schikkingstelling van de Regering, bedoeld in artikel 37, indien aan de in dat 
artikel genoemde voorwaarden voor het opleggen van die maatregel is vol-
daan. 

De in de vorige leden van dit artikel bedoelde vervanging kan niet plaats-
vinden indien de maatregel van plaatsing in een inrichting voor buitengewo-
ne behandeling voorwaardelijk is beëindigd, dan wel is opgelegd met toe-
passing van artikel 77w, tweede lid, en geen last tot tenuitvoerlegging is ge-
geven. 

I. In artikel 77t wordt in plaats van «de leeftijd van achttien jaren heeft be-
reikt» gelezen: meerderjarig is. 

J. In artikel 77u, tweede lid, wordt in plaats van «artikel 77t» gelezen: arti-
kel 77s, tweede lid en artikel 77t. 

K. Artikel 77y, tweede lid, wordt gelezen: 
Deze beslissing wordt door de rechter ambtshalve, op vordering van het 

openbaar ministerie of op verzoek van de veroordeelde, dan wel indien deze 
minderjarig is en de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt, op ver-
zoek van degenen, die het gezag over hem uitoefenen, bij beschikking geno-
men. 

L. In artikel 77z wordt 
1. het eerste lid gelezen: 
In geval van toepassing van artikel 77w of 77y wordt een proeftijd bepaald 

van ten hoogste twee jaren. De proeftijd gaat in zodra de beslissing onher-
roepelijk is geworden en aan de veroordeelde is betekend. De proeftijd loopt 
niet gedurende de tijd dat de veroordeelde rechtens zijn vrijheid is ontno-
men en eindigt in de gevallen, bedoeld in artikel 77w, tweede lid, van rechts-
wege wanneer de veroordeelde meerderjarig wordt. 

2. in het tweede, derde en vierde lid telkens in plaats van «de minder-
jarige» gelezen: de veroordeelde. 

M. In artikel 77aa, tweede lid, wordt telkens in plaats van «de minderjari-
ge» gelezen: de veroordeelde. 
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N. In artikel 77bb wordt in plaats van «de minderjarige» gelezen: de ver-
oordeelde. 

0. In artikel 77cc, eerste lid, wordt in plaats van «de minderjarige» gele-
zen: de veroordeelde. 

P. In artikel 77dd wordt 
1. het eerste lid gelezen: 
De beslissingen, bedoeld in de artikelen 77bb en 77cc, worden door de 

rechter op vordering van het openbaar ministerie of op verzoek van de ver-
oordeelde dan wel, indien deze minderjarig is en de leeftijd van zestien jaren 
nog niet heeft bereikt, op verzoek van degenen, die het gezag over hem uit-
oefenen, bij beschikking genomen, doch niet dan na verhoor of behoorlijke 
oproeping van de veroordeelde en, indien deze minderjarig is, van degenen 
die het gezag over hem uitoefenen, alsmede van de gezinsvoogd of de in-
stelling dan wel de particuliere persoon, die met het verlenen van hulp en 
steun is belast. 

2. in het tweede lid in plaats van «De minderjarige» gelezen: De veroor-
deelde. 

3. het vierde lid gelezen: 
De beslissingen op grond van de artikelen 77w, 77y, 77bb en 77cc worden 

vanwege het openbaar ministerie ten spoedigste betekend aan de veroor-
deelde in persoon en indien deze minderjarig is aan degenen die het gezag 
over hem uitoefenen, alsmede aan de gezinsvoogd of de instelling dan wel 
de particuliere persoon, die met het verlenen van hulp en steun is belast. 

Q. In artikel 240bis, eerste lid, wordt in plaats van «een minderjarige van 
wien hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze den leeftijd van 
achttien jaar nog niet heeft bereikt», gelezen: een minderjarige, wiens min-
derjarigheid hij kent of redelijkerwijs moet vermoeden. 

R. In artikel 437bis, eerste lid, onder 1°, wordt in plaats van «een kind dat 
den leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt» gelezen: een minderja-
rige. 

S. In artikel 451 bis, tweede lid, onder 1°en 2°, vervallen de woorden «be-
neden de achttien jaren». 

ARTIKEL II 

In het Wetboek van Strafvordering worden de volgende wijzigingen aan-
gebracht. 

A. In artikel 269 
1. vervallen in het eerste lid de woorden «die den leeftijd van achttien ja-

ren nog niet hebben bereikt». 

2. wordt in het tweede lid in plaats van «den leeftijd van achttien jaren 
heeft bereikt» gelezen: meerderjarig is. 

B. Het opschrift van Titel II van het Vierde Boek wordt gelezen: Strafvor-
dering in zaken betreffende minderjarigen. 

C. Artikel 486 wordt gelezen: 
In zaken betreffende minderjarigen zijn de bepalingen van dit wetboek van 

toepassing, voor zover deze Titel geen afwijkende bepalingen bevat. 

D. Artikel 496, eerste lid, wordt gelezen: 
Met het gerechtelijk vooronderzoek is de kinderrechter belast, tenzij de 

zaak tevens een of meer meerderjarige verdachten betreft, en naar het aan-
vankelijk oordeel van de officier van justitie en de kinderrechter niet voor 
splitsing vatbaar is. 
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E. In artikel 500, tweede lid, wordt de laatste zinsnede gelezen: hetzij de 
zaak, indien deze tevens één of meer meerderjarige verdachten betreft, niet 
voor splitsing vatbaar is. 

F. Artikel 500f, eerste volzin, wordt gelezen: 
Het rechtsgeding wordt, tenzij er meerderjarige medeverdachten zijn, niet 

in het openbaar behandeld. 

G. Artikel 503a, eerste lid, wordt gelezen: 
Tegen een beslissing, als bedoeld in artikel 77s, tweede lid, van hetWet-

boek van Strafrecht, waarbij de maatregel van plaatsing in een inrichting 
voor buitengewone behandeling is vervangen door terbeschikkingstelling 
van de Regering als bedoeld in artikel 37 van dat wetboek, en tegen een be-
slissing als bedoeld in artikel 77t van het Wetboek van Strafrecht, waarbij de 
straf van plaatsing in een tuchtschool is vervangen door een straf, die ter za-
ke van het begane feit zou kunnen worden opgelegd aan een meerderjarige, 
kunnen, tenzij de eerstbedoelde maatregel onderscheidenlijk straf door het 
gerechtshof is opgelegd, zowel het openbaar ministerie als de veroordeelde 
in hoger beroep komen bij het gerechtshof. Het beroep wordt door het open-
baar ministerie ingesteld binnen drie dagen na de beslissing en door de ver-
oordeelde binnen drie dagen nadat zij hem is betekend. Het gerechtshof be-
slist zo spoedig mogelijk na de veroordeelde te hebben gehoord, althans op-
geroepen. 

H. In artikel 508, eerste lid, vervallen de woorden «die ten tijde van het be-
gaan van het feit de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt». 

I. In artikel 509a 
1. wordt in het eerste lid in plaats van «betreffende een verdachte die den 

leeftijd van achttien jaren bereikt heeft of meerderjarig is» gelezen: betref-
fende een meerderjarige verdachte. 

2. vervallen in het tweede lid de woorden «van zijn voogd,». 

J. In artikel 509d, eerste lid, vervallen de woorden «, voor zoover zij niet 
reeds rechtstreeks van toepassing zijn,». 

ARTIKEL III 

In de Beginselenwet voor de kinderbescherming worden de volgende wij-
zigingen aangebracht. 

A. In artikel 4, eerste lid, wordt in plaats van «voorwaardelijk veroordeel-
de, invrijheidgestelde of ontslagen minderjarigen» gelezen: hen die met 
toepassing van de bijzondere strafbepalingen voor minderjarigen voorwaar-
delijk veroordeeld, invrijheidgesteld of ontslagen zijn. 

B. Artikel 11 wordt gelezen: 
De rechtspersoon, die een inrichting of tehuis als bedoeld in Titel III exploi-

teert, kan op schriftelijk verzoek van het bestuur een vergoeding van kosten 
ontvangen ten behoeve van daarin opgenomen minderjarigen, die onder 
toezicht zijn gesteld of voorlopig aan de zorg van de raad voor de kinderbe-
scherming zijn toevertrouwd, en ten behoeve van hen die er ingevolge bepa-
lingen van het Wetboek van Strafrecht of het Wetboek van Strafvordering 
zijn geplaatst. 

C. Artikel 16, eerste lid, tweede volzin, wordt gelezen: 
Onder hetzelfde voorbehoud kunnen worden opgenomen zij aan wie de 

straf, bedoeld in artikel 77g, onder a, 2°, of b, 1°, van het Wetboek van Straf-
recht is opgelegd. 
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D. Artikel 18 wordt gelezen: 
1. De tuchtscholen zijn bestemd voor hen, die tijdelijk bijzondere tucht be-

hoeven. 
2. Aldaar worden slechts opgenomen zij aan wie een straf, bedoeld in arti-

kel 77g, onder a, 1° of 2°, of b, T , van het Wetboek van Strafrecht is opgelegd 
of die de kinderrechter ingevolge artikel 263 van Boek 1 van het Burgerlijk 
Wetboek aldaar doet opnemen. 

E. Artikel 19, eerste lid, tweede volzin, wordt gelezen: 
Onder hetzelfde voorbehoud kunnen worden opgenomen zij aan wie de 

straf, bedoeld in artikel 77g, onder a, 2°, of b, 1°, van het Wetboek van Straf-
recht is opgelegd. 

F. Artikel 23 wordt gelezen: 
1. Aan hen die in de rijksinrichtingen zijn opgenomen wordt gelegenheid 

gegeven: 
a. hetzij aan godsdienstoefeningen deel te nemen en godsdienstonder-

wijs te ontvangen, 
b. dan wel deel te nemen aan bijeenkomsten onder leiding van geestelijke 

verzorgers vanwege door Onze Minister toegelaten genootschappen op 
geestelijke grondslag. 

2. Zij worden in de gelegenheid gesteld persoonlijk contact met geestelij-
ke verzorgers te onderhouden. 

3. Behoudens uitdrukkelijke vrijstelling nemen minderjarigen, die beho-
ren tot enig kerkgenootschap of godsdienstige gemeenschap, deel aan te 
hunnen behoeve gehouden godsdienstoefeningen en gegeven godsdienst-
onderwijs. 

4. Met de wensen van betrokkene en, indien deze minderjarig is, met die 
van zijn ouders wordt rekening gehouden. 

G. In artikel 24 wordt 
1. het eerste lid gelezen: 
Aan hen die in de rijksinrichtingen zijn opgenomen kan een zakgeld, als-

mede een geldelijke beloning voor verrichte arbeid worden toegekend, een 
en ander volgens door Onze Minister te stellen regelen. Daarbij kan tevens 
worden bepaald, dat een deel van deze gelden onder bewaring blijft van de 
directeur, hetzij ter aanwending ten behoeve van de betrokkene tijdens zijn 
verblijf in de inrichting, hetzij ter uitkering, ineens of in termijnen, bij het ein-
de van zijn verblijf aan hemzelf of, indien hij minderjarig is, aan zijn wettelij-
ke vertegenwoordiger, dan wel, indien hij aansluitend op dit verblijf in een 
andere inrichting wordt opgenomen, aan de directeur van deze inrichting. 

2. in het tweede lid in plaats van «de minderjarige» gelezen: betrokkene. 

H. In artikel 26 wordt in plaats van «de in de rijksinrichtingen opgenomen 
minderjaringen» gelezen: zij die in de rijksinrichtingen zijn opgenomen. 

ARTIKEL IV 

Deze wet treedt in werking op een door Ons te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat 
alle 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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