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22962 Partiële wijziging van het Wetboek van
Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en
enkele andere wetten

NADER GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET
8 juni 1993

Wij Beatrix, 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 in het

Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enkele
andere wetten enige wijzigingen van merendeels wetstechnische en
ondergeschikte aard aan te brengen, alsmede om de dagvaardings–
termijn voor de politierechter 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

Het Wetboek van Strafrecht wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 36a wordt na het woord «maatregelen» ingevoegd: - met
uitzondering van de kosten van het verhaal, de invorderingskosten
daaronder begrepen, –.

B

In artikel 63 wordt de zinsnftde «wordt de vroegere straf in rekening
gebracht, met toepassing van de bepalingen van deze titel voor het geval
van gelijktijdige berechting» gewijzigd in: zijn de bepalingen van deze
titel voor het geval van gelijktijdige berechting van toepassing.

In artikel 295 wordt «artikel 28, eerste lid, onder 1° -4°» vervangen
door: artikel 28, eerste lid, onder 1°, 2° en 4°.
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In artikel 379 wordt «die iemands huwelijk sluit» telkens vervangen
door: die meewerkt aan iemands huwelijksvoltrekking.

In artikel 422 vervalt «297,».

ARTIKEL II

De Auteurswet 1912 wordt als volgt gewijzigd:
In artikel 31 a wordt de aanduiding «b» voor het vierde onderdeel

gewijzigd in: d.

ARTIKEL III

Het Wetboek van Strafvordering wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 160, eerste lid, wordt «de artikelen 287-299 van dat
wetboek» vervangen door: de artikelen 287 tot en met 294 en 296 van
dat wetboek.

B

Artikel 370 wordt als volgt gewijzigd:
1. Voor de tekst wordt een «2» geplaatst.
2. Een eerste lid wordt toegevoegd, luidende:
1. De termijn van dagvaarding is ten minste 3 dagen.

In artikel 372 wordt tussen «overeenkomstig» en «artikel 370»
ingevoegd: het tweede lid van.

Artikel 560, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:
1. Aan het slot van onderdeel 2° wordt de punt vervangen door een

puntkomma.
2. Een nieuw onderdeel 3° wordt toegevoegd, luidende:
3°. indien, voor zover het betreft vrijheidsstraffen, op het tijdstip dat

het verzoek wordt gedaan de veroordeelde zich bevindt op het grond–
gebied van een vreemde staat, welke staat een Nederlands verzoek om
zijn uitlevering in behandeling heeft genomen of met het oog daarop zijn
voorlopige aanhouding heeft gelast.

1. De Achtste Afdeling van Titel IV van Boek I, zoals gewijzigd bij de
Wet van 23 december 1992, Stb. 1993, 33 (Wet computercriminaliteit),
wordt vernummerd in Zevende Afdeling.

2. De Negende Afdeling van Titel IV van Boek I, zoals vastgesteld bij
de Wet van 23 december 1992, Stb. 1993, 33 (Wet computercrimina–
liteit), wordt vernummerd in Achtste Afdeling.
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ARTIKEL IV

De Luchtvaartwet wordt als volgt gewijzigd:
In artikel 37a, eerste lid, onder b, vervalt na het woord «belaste» de

komma en worden de woorden «krachtens de Wet op de weerkorpsen
(Stb. 1936, 206) toegelaten, particuliere beveiligingsorganisatie»
vervangen door: particuliere beveiligingsorganisatie, waaraan door Onze
Minister van Justitie een vergunning is verleend als bedoeld in artikel 5
van de Wet op de weerkorpsen en de particuliere beveiligingsorgani–
saties.

ARTIKELV

De Wet politieregisters wordt als volgt gewijzigd:
In artikel 15, eerste lid onder c, worden de woorden «Wet op de

weerkorpsen (Stb. 1936, 206)» vervangen door: Wet op de weerkorpsen
en de particuliere beveiligingsorganisaties.

ARTIKELVI

De Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen wordt
als volgt gewijzigd:

Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd:
Onder vernummering van het tweede, derde en vierde lid tot het

derde, vierde en vijfde lid, wordt een nieuw tweede lid ingevoegd,
luidende:

2. Met betrekking tot de verklaring van de geneesheer-directeur is
artikel 14 van overeenkomstige toepassing.

B

Artikel 23, derde lid, komt als volgt te luiden:
3. Op de ingevolge het tweede lid aangelegde verzameling van

persoonsgegevens is de Wet persoonsregistraties van toepassing.

In artikel 55, vijfde lid, wordt «artikel 53, tweede lid, onder d, e en f»
vervangen door: artikel 53, tweede lid, onder d, e, f en g.

In artikel 46, tweede lid, worden de woorden «artikel 49, derde tot en
met zesde lid, en achtste lid» vervangen door: artikel 49, derde tot en
met zevende lid en negende lid, met uitzondering van het voorschrift dat
het verzoek wordt behandeld door de meervoudige kamer.

ARTIKELVII

De Wet tarieven in burgerlijke zaken wordt als volgt gewijzigd:

Aan artikel 54 wordt, onder vervanging van de punt achter onderdeel k
door een punt-komma, toegevoegd een nieuw onderdeel I, dat als volgt
luidt:
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I. de incasso van een geldboete of een administratieve sanctie als
bedoeld in de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoor–
schriften.

ARTIKELVIII

De Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften
wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 26, vijfde lid, wordt een nieuwe tweede volzin toegevoegd,
luidende als volgt: Onder de kosten van het verhaal zijn begrepen de
invorderingskosten.

ARTIKEL IX

1. De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk
besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onder–
delen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

2. Het bepaalde in Artikel II, onderdeel A, is slechts van toepassing
indien en voor zover de Wet van 23 december 1992 tot aanvulling van
het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, de Wet
voorlopige regeling schadefonds geweldsmisdrijven en andere wetten
met voorzieningen ten behoeve van slachtoffers van strafbare feiten in
werking is getreden.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Justitie,
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