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

Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot
partiële wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Straf–
recht, het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten.

De toelichtende memorie (en bijlagen) die het wetsvoorstel vergezelt,
bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

's-Gravenhage, 17 december 1992 Beatrix

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

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

Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Straf–
vordering en enkele andere wetten enige wijzigingen van merendeels
wetstechnische en ondergeschikte aard aan te brengen, alsmede om de
dagvaardingstermijn 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:

S-RW

ARTIKEL I

Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd:
In artikel 20h, tweede lid, wordt na «ten aanzien van hetwelk»

ingevoegd: een akte of.
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ARTIKEL II

Het Wetboek van Strafrecht wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 63 wordt de zinsnede «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.

B

Artikel 77, tweede lid, tweede volzin, vervalt.

C

In artikel 295 wordt «artikel 28, eerste lid, onder 1°-4°» vervangen
door: artikel 28, eerste lid, onder 1 °, 2° en 4°.

In artikel 379 wordt «die iemands huwelijk sluit» telkens vervangen
door: die meewerkt aan iemands huwelijksvoltrekking.

E

In artikel 422 vervalt «297, ».

ARTIKEL III

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

gewijzigd in: d.

ARTIKEL IV

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.
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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.

ARTIKEL V

Indien het bij koninklijke boodschap van 22 april 1971 ingediende
voorstel van wet tot Vervanging van de Wet van 27 april 1884, Stb. 96,
tot regeling van het Staatstoezicht op Krankzinnigen (Wet bijzondere
opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen) (11 270) en het bij konink–
lijke boodschap van 20 juli 1989 ingediende voorste! van wet tot
wijziging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische zieken–
huizen (21 239) tot wet worden verheven, wordt deze wet 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.

ARTIKELVI

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.

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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