
31 391 Partiële wijziging van het Wetboek van
Strafrecht, Wetboek van Strafvordering en
enkele aanverwante wetten in verband met
rechtsontwikkelingen, internationale
verplichtingen en geconstateerde
wetstechnische gebreken en leemten

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 het

Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enkele
aanverwante wetten, op een aantal punten partieel te wijzigen in verband
met rechtsontwikkelingen, internationale verplichtingen en geconsta-
teerde wetstechnische gebreken en leemten;

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

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

a. Onderdeel 7° wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel b vervalt: de plaats van opstijgen of die van de feitelijke
landing gelegen is buiten het grondgebied van de staat waar het
luchtvaartuig is ingeschreven en.

2. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel d door een
puntkomma wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

e. aan een der misdrijven, omschreven in de artikelen 162, 162a, 166 en
385d, wanneer de verdachte zich in Nederland bevindt.

b. Onderdeel 8° wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «a.» geplaatst.
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2. Onder vervanging van de punt aan het slot van het onderdeel door
een puntkomma wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

b. aan een der misdrijven, omschreven in de artikelen 350, 352, 354,
385a, vierde lid, en 385b, tweede lid, begaan tegen een installatie ter zee,
wanneer de verdachte zich in Nederland bevindt.

c. De onderdelen 9° tot en met 12° komen te luiden:
9°. aan een der misdrijven omschreven in de artikelen 177 en 177a,

voor zover het feit is gepleegd tegen een Nederlander of een Nederlandse
ambtenaar en daarop door de wet van het land waar het begaan is, straf is
gesteld;

10°. aan een der misdrijven, omschreven in de artikelen 177, 177a, 225,
227b en 323a, voor zover het feit is gepleegd door een Nederlandse
ambtenaar of door een persoon in de openbare dienst van een in
Nederland gevestigde volkenrechtelijke organisatie en daarop door de wet
van het land waar het is begaan, straf is gesteld;

11°. aan het misdrijf, omschreven in artikel 282a, wanneer hetzij het feit
is begaan met het oogmerk een Nederlandse overheid te dwingen een
handeling te verrichten of zich te onthouden van het verrichten daarvan,
hetzij de verdachte zich in Nederland bevindt;

12°.
a. aan een der misdrijven, omschreven in de artikelen 117, 117a, 117b

en 285, voor zover het feit is gepleegd tegen een in Nederlandse dienst
zijnde, of tot zijn gezin behorende, internationaal beschermd persoon als
bedoeld in artikel 87b, eerste lid, of tegen diens beschermde goederen;

b. aan een der misdrijven, omschreven in de artikelen 117, 117a, 117b,
282a en 285, voor zover het feit is gepleegd tegen een internationaal
beschermd persoon als bedoeld in artikel 87b, tweede lid, die Nederlander
is, of tegen diens beschermde goederen;

c. aan een der misdrijven, omschreven in de artikelen 117, 117a, 117b
en 285, voor zover het feit is gepleegd tegen een internationaal
beschermd persoon als bedoeld in artikel 87b, eerste of tweede lid, of
tegen diens beschermde goederen, wanneer de verdachte zich in
Nederland bevindt;

d. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel 16° door
een puntkomma, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

17°. aan een der misdrijven, omschreven in de artikelen 157, 161quater,
284, eerste lid, 284a, 285, 310 tot en met 312, 317, 318, 321, 322, 326, en in
de artikelen 79 en 80 van de Kernenergiewet, voor zover het feit valt onder
de omschrijvingen van artikel 7 van het op 3 maart 1980 te Wenen/New
York totstandgekomen Verdrag inzake de fysieke beveiliging van
kernmateriaal (Trb. 1980, 166), wanneer de verdachte zich in Nederland
bevindt.

B

Artikel 4a, tweede lid, komt te luiden:
2. De Nederlandse strafwet is voorts toepasselijk op ieder wiens

uitlevering of overlevering ter zake van een terroristisch misdrijf dan wel
een misdrijf ter voorbereiding of vergemakkelijking van een terroristisch
misdrijf, ontoelaatbaar is verklaard, is afgewezen of geweigerd.

C

Aan artikel 5, eerste lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het
slot van onderdeel 4° door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd,
luidende:

5°. aan een der misdrijven omschreven in artikel 273f, voor zover het
feit is gepleegd ten aanzien van een persoon die de leeftijd van achttien
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jaar heeft bereikt, en in de artikelen 231, 321, 350 en 416 tot en met 417bis,
voor zover het feit valt onder de omschrijvingen van artikel 20 van het op
16 mei 2005 te Warschau totstandgekomen Verdrag inzake bestrijding van
mensenhandel, indien het feit is gepleegd buiten de rechtsmacht van
enige staat.

D

Artikel 5a wordt als volgt gewijzigd:

a. Het tweede lid wordt vernummerd tot vierde lid.

b. Een tweede en derde lid worden ingevoegd, luidende:
2. De Nederlandse strafwet is toepasselijk op de vreemdeling die een

vaste woon- of verblijfplaats in Nederland heeft en zich buiten Nederland
schuldig maakt aan een der misdrijven omschreven in artikel 273f, voor
zover het feit is gepleegd ten aanzien van een persoon die de leeftijd van
achttien jaar heeft bereikt, en in de artikelen 231, 321, 350 en 416 tot en
met 417bis, en op het feit door de wet van het land waar het begaan is,
straf is gesteld.

3. De Nederlandse strafwet is toepasselijk op de vreemdeling die een
vaste woon- of verblijfplaats in Nederland heeft en zich buiten Nederland
schuldig maakt aan een der misdrijven omschreven in artikel 273f, voor
zover het feit is gepleegd ten aanzien van een persoon die de leeftijd van
achttien jaar heeft bereikt, en in de artikelen 231, 321, 350 en 416 tot en
met 417bis, voor zover het feit valt onder de omschrijvingen van artikel 20
van het op 16 mei 2005 te Warschau totstandgekomen Verdrag inzake
bestrijding van mensenhandel, indien het feit is gepleegd buiten de
rechtsmacht van enige staat.

E

Na artikel 5a wordt een artikel 5b ingevoegd, luidende:

Artikel 5b

De Nederlandse strafwet is toepasselijk op ieder die zich schuldig maakt
aan een der misdrijven omschreven in artikel 273f, en in de artikelen 231,
321, 350 en 416 tot en met 417bis, voor zover het feit valt onder de
omschrijvingen van artikel 20 van het op 16 mei 2005 te Warschau
totstandgekomen Verdrag inzake bestrijding van mensenhandel, indien
het feit is gepleegd tegen een Nederlander.

F

In artikel 37a, eerste lid, onderdeel 1°, wordt de zinsnede «175, tweede
lid, onderdeel b, van de Wegenverkeerswet 1994» vervangen door: 175,
tweede lid, onderdeel b, of derde lid in verbinding met het eerste lid,
onderdeel b, van de Wegenverkeerswet 1994.

G

Aan artikel 87b, tweede lid, wordt onder vervanging van de punt door
een komma, aan het slot toegevoegd: zoals aangevuld door het Facultatief
Protocol van 8 december 2005 (Trb. 2006, 211).
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H

In artikel 177 wordt, onder vernummering van het derde lid tot vierde
lid, een lid ingevoegd, luidende:

3. Indien de schuldige een van de misdrijven omschreven in dit artikel
in zijn beroep begaat, kan hij van de uitoefening van dat beroep worden
ontzet.

I

Artikel 177a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «de vierde categorie» vervangen door: de
vijfde categorie.

2. Onder vernummering van het derde lid tot vierde lid wordt een lid
ingevoegd, luidende:

3. Indien de schuldige een van de misdrijven omschreven in dit artikel
in zijn beroep begaat, kan hij van de uitoefening van dat beroep worden
ontzet.

J

Artikel 178 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «de vierde categorie» vervangen door: de
vijfde categorie.

2. Onder vernummering van het derde lid tot vierde lid wordt een lid
ingevoegd, luidende:

3. Indien de schuldige een van de misdrijven omschreven in dit artikel
in zijn beroep begaat, kan hij van de uitoefening van dat beroep worden
ontzet.

K

In artikel 191 wordt «van de vrijheid berooft» vervangen door: van de
vrijheid beroofd.

L

In artikel 273, eerste lid, onderdeel 1°, wordt «bekend gemaakt»
vervangen door: bekend maakt.

M

In artikel 323a wordt «een subsidie» vervangen door: «middelen» en
wordt «is verstrekt» telkens vervangen door: zijn verstrekt.

ARTIKEL II

Het Wetboek van Strafvordering wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 126hh, tweede lid, wordt «Wet politieregisters» vervangen
door: Wet politiegegevens.
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B

De artikelen 126ne en 126ue worden als volgt gewijzigd:

1. De tweede zin van het tweede lid wordt vervangen door: Een
wijziging, aanvulling, verlenging of beëindiging van de vordering vindt
schriftelijk plaats. Artikel 126nd, vierde lid, is van overeenkomstige
toepassing.

2. Aan het slot van het derde lid wordt toegevoegd:, evenals voor een
wijziging, aanvulling of verlenging van de vordering. Artikel 126l, zevende
lid, is van overeenkomstige toepassing.

C

In artikel 126t, eerste lid, wordt na «in de zin van artikel 126la,»
tussengevoegd: en waaraan een persoon deelneemt ten aanzien van wie
uit feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden voortvloeit dat deze
betrokken is bij het in het georganiseerd verband beramen of plegen van
misdrijven,

D

In artikel 126ta wordt, onder vernummering van het tweede lid tot derde
lid, een nieuw tweede lid tussengevoegd, dat luidt:

2. Indien na aanvang van het opnemen van de telecommunicatie op
grond van het bevel bekend wordt dat de gebruiker zich op het grond-
gebied van een andere staat bevindt, wordt, voor zover een verdrag dit
voorschrijft en met toepassing van dat verdrag, die andere staat van het
opnemen van telecommunicatie in kennis gesteld en de instemming van
die staat verworven

E

Het eerste lid van artikel 126ue wordt als volgt gewijzigd:

1. In de eerste volzin wordt na «artikel 126ud, eerste lid,» ingevoegd:
van degene die anders dan ten behoeve van persoonlijk gebruik gegevens
verwerkt,.

2. Aan het slot van de tweede volzin wordt de punt vervangen door: en
kan telkens met maximaal vier weken worden verlengd.

3. In de vierde volzin wordt na «vierde lid» ingevoegd: en zevende lid.

F

In het eerste lid van artikel 126ng wordt «126ne, eerste lid,» vervangen
door: 126ne eerste en derde lid, en artikel 126nf, eerste lid.

G

In het derde lid van de artikelen 126ng en 126ug wordt «eerste lid»
vervangen door: tweede lid.

H

In het eerste lid van artikel 126ug wordt «126ue, eerste lid,» vervangen
door: 126ue eerste en derde lid, en artikel 126uf, eerste lid.
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I

In het tweede lid van artikel 126ii wordt «Artikel 126n, tweede lid en
derde lid, tweede volzin» vervangen door: Artikel 126n, tweede lid en
vierde lid,

J

Aan het slot van artikel 126nd, zesde lid, 126nf, derde lid, artikel 126ng,
vierde lid, en 126ug, vierde lid, wordt telkens toegevoegd: Artikel 126l,
zevende lid, is van overeenkomstige toepassing.

K

In artikel 210, tweede lid, wordt «artikel 226g, eerste lid,» vervangen
door: artikel 226m, eerste lid,.

L

In artikel 272 wordt, onder vernummering van het tweede lid tot derde
lid, een lid ingevoegd, luidende:

2. De voorzitter kan op grond van klemmende redenen, ambtshalve of
op vordering van de officier van justitie of op verzoek van de verdachte,
bevelen dat een vraag, die de verdachte of diens raadsman of de officier
van justitie wenst te stellen, door zijn tussenkomst wordt gesteld.

M

In artikel 318, eerste lid, vervalt de zinsnede «doch binnen haar
rechtsgebied».

N

In artikel 421, vierde lid, komt de eerste volzin te luiden: Indien geen
hoger beroep is ingesteld, kan de benadeelde partij tegen het deel van het
vonnis waarbij haar vordering is afgewezen, tegen deze afwijzing in hoger
beroep komen bij het gerechtshof.

O

In artikel 447, zesde lid, wordt «tweede en vierde lid» vervangen door:
derde en vijfde lid.

P

In artikel 450, derde lid, vervalt na «in ontvangst nemen»: van de
uitreiking.

Q

In artikel 552m, tweede lid, wordt na de zinsnede «bedoeld in artikel 1 of
artikel 2 van dat Europees Verdrag» ingevoegd: of bij het Europees
Verdrag ter voorkoming van terrorisme (Trb. 2006, 34).

R

In artikel 552hh, tweede lid, wordt, onder vervanging van de punt aan
het slot van het eerste gedachtestreepje door een puntkomma, het tweede
tot en met zevende gedachtestreepje vervangen door:
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– de artikelen 5, 6, 7 en 9 van het Europees Verdrag ter voorkoming van
terrorisme (Trb. 2006, 34).

S

In artikel 565, tweede lid, wordt «en 126k tot en met 126nh» vervangen
door: , 126k tot en met 126ni en 126ui.

T

Aan artikel 576 wordt een achtste lid toegevoegd, dat luidt:
8. De kosten van het verhaal krachtens dit artikel worden op gelijke voet

als de geldboete, onderscheidenlijk de maatregel van artikel 36f van het
Wetboek van Strafrecht, verhaald op de veroordeelde. Onder de kosten
van verhaal zijn begrepen de invorderingskosten.

ARTIKEL III

In artikel 82, tweede lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
wordt «artikel 552a, vijfde lid» telkens vervangen door: artikel 552a, zesde
lid en wordt «van dat artikel» vervangen door: van dat wetboek.

ARTIKEL IV

Artikel 151c, zesde en zevende lid, van de Gemeentewet komen te
luiden als volgt:

6. De met de camera’s gemaakte beelden mogen in het belang van de
handhaving van de openbare orde worden vastgelegd.

7. De verwerking van de gegevens, bedoeld in het zesde lid, is een
verwerking als bedoeld in de Wet politiegegevens, met dien verstande
dat, in afwijking van het bepaalde in artikel 8 van die wet, de vastgelegde
beelden na ten hoogste vier weken worden vernietigd en de gegevens,
bedoeld in het zesde lid, indien er concrete aanleiding bestaat te vermoe-
den dat die gegevens noodzakelijk zijn voor de opsporing van een straf-
baar feit, ten behoeve van de opsporing van dat strafbare feit kunnen
worden verwerkt.

ARTIKEL V

De Instellingswet Raad voor de strafrechtstoepassing en jeugdbescher-
ming wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 5, derde lid, onderdeel f, wordt «of uit de politieregisters,
bedoeld in artikel 1, onder c, van de Wet politieregisters» vervangen door:
of uit politiegegevens, bedoeld in artikel 1, onder a, van de Wet politie-
gegevens.

ARTIKEL VI

Artikel 16 van de Overleveringswet wordt als volgt gewijzigd:

1. Na «artikel 4, eerste» wordt ingevoegd: en tweede.

2. In de tweede volzin wordt «Artikel 61, tweede lid,» vervangen door:
Artikel 61, eerste en derde lid,.
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ARTIKEL VII

De Uitleveringswet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 11, derde lid, wordt de zinsnede «en artikel 2 van het Interna-
tionaal Verdrag ter bestrijding van de financiering van terrorisme (Trb.
2000, 12)» vervangen door: , artikel 2 van het Internationaal Verdrag ter
bestrijding van de financiering van terrorisme (Trb. 2000, 12) en de
artikelen 5, 6, 7 en 9 van het Europees Verdrag ter voorkoming van
terrorisme (Trb. 2006, 34).

B

In artikel 12, vijfde lid, wordt «verzoekende lidstaat» vervangen door:
uitvaardigende justitiële autoriteit van die lidstaat.

C

In artikel 13a wordt in de tweede volzin «Artikel 61, tweede lid,»
vervangen door: Artikel 61, eerste en derde lid,.

D

In artikel 35, tweede lid, wordt «uitvoerende» vervangen door:
uitvaardigende.

E

Artikel 51a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, twaalfde streepje, wordt «de omschrijvingen van
artikel 2» vervangen door: de omschrijvingen van artikel 9.

2. In het tweede lid, twaalfde streepje, wordt onder vervanging van de
punt aan het slot door een komma, toegevoegd: zoals aangevuld door het
Facultatief Protocol van 8 december 2005 (Trb. 2006, 211).

3. In het tweede lid, zestiende streepje, wordt toegevoegd: , en
misdrijven waarop een gevangenisstraf van ten minste vier jaren is
gesteld, voor zover het feit valt onder artikel 3, eerste lid, onderdeel b, van
dat Verdrag .

4. Aan het tweede lid worden, onder vervanging van de punt aan het
slot door een puntkomma, twee onderdelen toegevoegd, luidende:

– de misdrijven, strafbaar gesteld in de artikelen 177, 177a, 178, 284,
285a, 310, 321, 322, 326, 328ter, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 376,
416, 417, 417bis, 420bis, 420ter en 420quater van het Wetboek van
Strafrecht, voor zover het feit valt onder de omschrijvingen van de
artikelen 15 tot en met 17, 19 en 21 tot en met 25 van het op 31 oktober
2003 te New York tot stand gekomen Verdrag tegen corruptie (Trb. 2005,
244);

– de misdrijven, strafbaar gesteld in de artikelen 131, 132, 134a, 205,
voor zover het feit valt onder de omschrijvingen van de artikelen 5, 6, 7 en
9 van het op 16 mei 2005 te Warschau totstandgekomen Europees Verdrag
ter voorkoming van terrorisme (Trb. 2006, 34).
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ARTIKEL VIII

In artikel 164, achtste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 wordt «Artikel
552a, derde en vijfde lid» vervangen door: Artikel 552a, vierde en zesde
lid.

ARTIKEL IX

De Wet documentatie vennootschappen wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 3, tweede lid, onderdeel d, wordt «de Wet politieregisters»
vervangen door: de Wet politiegegevens en wordt «politieregister»
vervangen door: politiegegevens.

ARTIKEL X

De Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 36, tweede lid, wordt «gegevens uit de politieregisters,
bedoeld in artikel 1, onder c, van de Wet politieregisters» vervangen door:
politiegegevens, bedoeld in artikel 1, onder a, van de Wet politiegegevens.

ARTIKEL XI

Artikel 4 van de Wet melding ongebruikelijke transacties wordt als volgt
gewijzigd:

a. In het eerste lid worden de woorden «het meldpunt ongebruikelijke
transacties» vervangen door: het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties.

b. In het eerste lid worden de woorden «ten behoeve van de
voorkoming en opsporing van de in artikel 3, onderdeel a, bedoelde
misdrijven» vervangen door: ten behoeve van de taak, bedoeld in artikel
3.

c. In het tweede lid worden de woorden «alsmede de soorten gegevens
die het verwerkt, het coderen van gegevens door deze te voorzien van een
indicatie over betrouwbaarheid» geschrapt.

d. Het derde lid komt als volgt te luiden:
Op de verwerking van persoonsgegevens door het Meldpunt Ongebrui-

kelijke Transacties zijn de artikelen 1, 2, 3, eerste en tweede lid, 4, 5, 6, 7,
15, 16, eerste lid, onderdelen a, b en c, 17, 18, 22 en 23, 25 tot en met 31,
alsmede artikel 33 van de Wet politiegegevens van overeenkomstige
toepassing, met dien verstande dat voor het meldpunt als verantwoorde-
lijke in de zin van artikel 1, onderdeel f, wordt aangemerkt Onze Minister
van Justitie.

ARTIKEL XII

Artikel 1 van de Wet overlevering inzake oorlogsmisdrijven komt te
luiden:

Artikel 1

Onverminderd het bepaalde in met andere Mogendheden gesloten
uitleveringsverdragen, kunnen personen aan een andere Mogendheid ter
berechting worden overgeleverd ter zake van één der misdrijven,
omschreven in de artikelen 3, 5 tot en met 8 en, voor zover met de in die
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artikelen bedoelde feiten verband houdend, artikel 9 van de Wet interna-
tionale misdrijven, indien het feit een ernstige schending oplevert van:

a. het Verdrag van Genève van 12 augustus 1949 voor de verbetering
van het lot der gewonden en zieken, zich bevindende bij de strijdkrachten
te velde;

b. het Verdrag van Genève van 12 augustus 1949 voor de verbetering
van het lot der gewonden, zieken en schipbreukelingen van de strijd-
krachten ter zee;

c. het Verdrag van Genève van 12 augustus 1949 betreffende de
behandeling van krijgsgevangenen;

d. het Verdrag van Genève van 12 augustus 1949 betreffende de
bescherming van burgers in oorlogstijd;

e. het Aanvullend Protocol bij die Verdragen betreffende de
bescherming van de slachtoffers van internationale gewapende conflicten
(Protocol I) van 12 december 1977; of

f. het Tweede Protocol bij het Haagse Verdrag van 1954 inzake de
bescherming van culturele goederen in geval van een gewapend conflict
van 26 maart 1999.

ARTIKEL XIII

De Wet politiegegevens wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, onderdeel k, wordt «artikel 43» vervangen door: artikel 46.

B

In artikel 6, zevende lid, wordt «13, vierde lid» vervangen door: 13,
derde lid.

C

In artikel 10, zesde lid, worden de woorden: «elk half jaar» vervangen
door: periodiek.

D

In artikel 16, eerste lid, worden de onder a en b opgenomen bepalingen
vervangen door:

a. opsporingsambtenaren als bedoeld in artikel 141, onderdeel d, van
het Wetboek van Strafvordering, voor zover zij deze behoeven voor de
strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde op het beleidsterrein van
Onze Minister wie het aangaat;

b. buitengewone opsporingsambtenaren als bedoeld in artikel 142 van
het Wetboek van Strafvordering, voor zover zij deze behoeven voor de
opsporing van strafbare feiten bij het onderzoek waarbij zij zijn betrokken;

E

In artikel 32, eerste lid, worden onder verlettering van de onderdelen d,
e en f tot f, g en h, twee onderdelen ingevoegd, luidende:

d. de geautomatiseerde vergelijking of het in combinatie met elkaar
verwerken van politiegegevens, bedoeld in de artikelen 8, derde lid, en 11,
eerste, tweede en vierde lid;

e. de hernieuwde verwerking van politiegegevens op grond van artikel
9 of 10, bedoeld in artikel 14, derde lid;
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ARTIKEL XIV

De Wet veiligheidsonderzoeken wordt als volgt gewijzigd:

In de artikelen 7, tweede lid, onderdeel a, 9, tweede lid en 13, vierde lid,
onderdeel a, wordt «Wet politieregisters» vervangen door: Wet politie-
gegevens.

ARTIKEL XV

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit
te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen
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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