
Mil. Swb. i—3
WETBOEK VAN MILITAIR

STRAFRECHT

EERSTE BOEK

Algemeene bepalingen

INLEIDING

Toepasselijkheid van het gemeene strafrecht

, •. Bij de toepassing van dit Wetboek gelden de
bepalingen van het gemeene strafrecht *),

daaronder begrepen de negende Titel van het Eerste Boek van
het Wetboek van Strafrecht, behoudens de afwijkingen bij de
wet vastgesteld 2).

x x Op de niet in dit Wetboek omschreven straf-
bare feiten, begaan door aan de militaire

rechtsmacht onderworpen personen 3), is het gemeene strafrecht
toepasselijk 1), behoudens de afwijkingen bij de wet vastgesteld 4).

3(3) De in het Wetboek van Strafrecht voor-
komende bepalingen betreffende feiten, begaan

aan boord van of met betrekking tot een Nederlandsch schip 6),

1 C.W. 1799 I l, 4—6, 22; II1, l, 4, 6, 8, 10, 28, II', 3. — Instr. 1802, 44—46, 127. —
Ontw. 1807,1,1,5, 17; II, 1,5,6,7,9,23. — Óntw. L. 1808, I, l, 6, 17; II, l—4, 15. —
Ontw. Z. 1808, I, i, 6, 17; II, i, 4—6, 8,21. — Ontw. Z. 1810, 1,23—29. — Ontw. L.
1814, 13—17, 19—24, 47, 101, 189—194. — Ontw. Z. 1814, 13—27, 19—24,39,118,
177—182. — C.W.Z. 13, 14, 50. — Ontw. L. 1815,15—18,52.— C.W.L. 15—18,52.

2 C.W. 1799 I, 8, 9; II1, 8; II6, 2, 3. — Instr. 1802, 46. — Ontw. 1807, I, i, 5; II. i,
5—7, 9, 23. — Ontw. L. 1808, I, i, 6; II, l—4, 6, 15. — Ontw. Z 1808, I, l, 6; II
i, 4—6, 8, 21; VII 8, 9. — Ontw. Z 1810, 8, 13. —• Ontw. L. 1814, 12, 164, 168—180,
182—184. — Ontw. Z. 1814, 12, 159—172. — C.W.Z. 12, 158. — Ontw. 1815, 13.
192, 196—208. — C.W.L. 13, 191, 195—207.

|) Vgl. Swb. 91.
a) Mü. Swb. 3—5, 10, 13—19, 21, 35, 38,

40, 43, 47—50, 52-
') Inv. M.S.T. 76—81.

4) Mil. Swb. 3—5, 13—19, 21, 38—50,
52, 54; 55, 57> 59-

5) Swb. 86, 368, 387, 390—393, 394*w, 400,
402—404, 406, 407, 411—413, 469.
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Mil. Swb. 3—5
zijn ook toepasselijk op die feiten, begaan aan boord van of
met betrekking tot een vaartuig der krijgsmacht1), tenzij de
inhoud dier bepalingen deze toepasselijkheid uitsluit of het
feit valt onder eene zwaardere strafbepaling 2).

TITEL I

Omvang van de werking der strafwet

4
/.\\e Nederlandsche strafwet is, behalve in de

gevallen in het Wetboek van Strafrecht om-
schreven 4), toepasselijk op den militair 5):

i°. die, terwijl hij zich in dienstbetrekking buiten het rijk
in Europa bevindt, zich aldaar aan eenig strafbaar feit6) schuldig
maakt;

2°. die, terwijl hij zich buiten dienstbetrekking buiten het
rijk in Europa bevindt, zich aldaar schuldig maakt aan een
der misdrijven 6), omschreven in dit Wetboek, of aan eenig
met zijne betrekking tot de zee- of landmacht7) in verband
staand ambtsmisdrijf8), aan eenige zoodanige ambtsover-
treding 9), of aan eenig strafbaar feit6) begaan onder een der
in artikel 44 van het Wetboek van Strafrecht vermelde om-
standigheden.

5
f \e Nederlandsche strafwet is toepasselijk op

ieder die zich, in tijd van oorlog 10), buiten
het rijk in Europa schuldig maakt aan een strafbaar feit6),
waarvan onder die omstandigheden de kennisneming aan den
militairen rechter behoort n).
4,5 C.W. 1799,1,20,21. — Ontw. 1807,1, 18. — Ontw. L. 1808, I, i8;XIII.5,6—.Ontw

Z. 1808,1, i, 4. — Ontw. Z. l8ro, 10. — Ontw. L. 1814, 9. — Ontw. Z. 1814, 9. —
C.W.Z. 9, — Ontw. L. 1815, 10. — C.W.L. 10.

>) Vgl. Mil. Swb. 70.
!) Mil. Swb. 51.

Vgl. Mil. Swb. l62l>. — Kr. 746.
Swb. 2—7. — Vgl. Sv. 4, s.
Mil. Swb. 60—65, 107. — Stb. 1899,
n". 128, 36. — Vgl. Swb. 6.

, Vgl. Swb. 78.
T) De Koloniale Reserve is een onderdeel van

het Koninklijk Nederlandsen-Indische

Leger, zie Indisch Stb. 1937, n°. 649, 2
en Bijlage A.—• Vgl. Mil. Swb. 63 sub i°.

') Swb. 84c, Boek II Tit. XXVIII (Swb.
355—380).

") Swb. 84C, Boek III Tit. VIII (Swb.
462—468).

'") Swb. 87. — Mil. Swb. 71, 72.
") Inv. M.S.T. 78 sub 3°. — Mil. Swb.

162.

Mil. Swb. 6
TITEL II

6(6)

Straffen

De bij dit Wetboek gestelde straffen zijn:
a. hoofdstraffen:

i°. doodstraf1);
2°. gevangenisstraf2)
3°. militaire detentie3)

b. bijkomende straffen4):.
i °. ontslag uit den militairen dienst met of zonder ontzetting

van de bevoegdheid om bij de gewapende macht te dienen5);
2°. verlaging6);
3°. plaatsing in eene strafklasse7);
4°. ontzetting van bepaalde rechten 8).

6 C.W. 1799, II', 12, 13, 23,24. — Ontw. 1807, II, n, 20, 21, 24. — Ontw. L. 1808, II,
5—14. — Ontw. Z. 1808, II, 10—16, 15—20, 22. — Ontw. Z. 1810, 37. — Ontw.
L.enZ. 1810, 471. — Ontw. L. 1814, 29, 31, 47. — Ontw. Z. 1814, 30—32,61. — Ontw.
Instr. 1814, 130. — C.W.Z. 15, 20—22, 50. — Ontw. L. 1815, en C.W.L. 24, 26, 52.

Vervallen straffen:
Slagen: C.W. 1799, II1,14. — Ontw. 1807, V, 14, VI, 18, VII, 1,3. — Ontw. Z. 1808,
II, 10 sub 10°. — Ontw. Z. 1810, 37 sub 9° — Ontw. Z. 1814, 53, 54. — C.W.Z. 43,
44- — Ontw. L. 1815, 34—36, 40—44, 47. — C.W.L. 34—36, 40—44, 47.
Schavotstraf: C.W. 1799, II4, 12, zo, 21, 23, 11°, 15, 17. — Ontw. 1807, V. 8, VII 9*
10, 13. — Ontw. L. 1808, II, 5 sub 2°. — Ontw. Z. 1810, 32. — Ontw. Z. 1814, 26. —
C.W.Z. 16. — Ontw. L. 1814, 2.6. — Ontw. L. 1815 en C.W.L. 20.
Brandmerk: Ontw. L. 1808, XII, 8. — Ontw. L. 1814, 171.
Kielhalen en laarsen: Ontw. Z. 1808, II, l o sub 8°. — Ontw. Z. 1810,37 sub 7°. — Ontw.
Z. 1814, 35—39, 44—46. — C.W.Z. 25—29, 34—36.
Van de ra vallen met of zonder laarsen: Ontw. Z. 1808, II, 10 sub 9°.— Ontw. Z. 1810,
37 sub 8°. — Ontw. Z. 1814, 40—46. — C.W.Z. 30—36.
Afnemen van de kokarde: Ontw. L. 1815 en C.W.L. 45, 46.
Verbanning: C.W. 1799, I, 19. •— Ontw. 1807, I, 15, —Ontw. L. l
Z. 1808, VII, 10.—'Ontw. Z. 1810,33,34. — Ontw. Z. 1814,28,29.-
Ontw. L. 1814, 27, 28. — Ontw. L. 1815 en C.W.L. 22, 23.

18,11,5. — Ontw.
C.W.Z. 18,19.—

') Mil. Swb. 7—9, 23, 44, 45, 49—52, 55,
« 57' 59'
") Swb. 9—173, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 35. —

Mil. Swb. 10, II, 13—19, 21, 23, 33,
34, 46, 51. — Stb. 1884, n°. 3, l, 2,
5—7. — Stb.

•) Mil. Swb. 37.
6) M'l. Swb. 19, 23, 24, 28, 41, 42, 47, 52. —

Kr. 69.
°) Mil. Swb. 19, 25, 26. — Kr. 4 en 5 A

n°. 7, 16, 17, 31 n°. 4, 32 A, n°. 4.
') Mil. Swb. 19, 26—34, 47,. 53-3*1 A*-/ ' ^y-o, »> • :U4' ) ivin. OWD. 19, 20—34, 47, 53.

Mil jwb. n, 12, 14, 19, 21, 33, 34, 51. «) Swb. 28—31. — Mil. Swb. 35, 36.
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Mil. Swb. 7
_ , -j De doodstraf wordt uitgevoerd met den kogel1).
/ ^'' Nadere voorschriften betreffende de wijze van
uitvoering worden door Ons gegeven.

Besluit van den 26sten April 1922 (Staatsblad n°. 228),
houdende nadere voorschriften betreffende de wijze van
uitvoering van de doodstraf, bedoeld in artikel 7 van

het Wetboek van Militair Strafrecht2)

1. De officier, die het bevel voert ter plaatse waar de tenuitvoerlegging
moet geschieden van de rechterlijke uitspraak, waarbij de doodstraf is opge-
legd, bepaalt het tijdstip waarop de straf zal worden voltrokken, alsmede
op welk gedeelte van het vaartuig of op welk terrein zulks zal geschieden,
en geeft de vereischte bevelen met betrekking tot de veiligheid en orde bij
de strafvoltrekking en de aanwijzing van de daarbij noodige militairen; een
en ander in overleg met de rechterlijke autoriteit, die ingevolge de wet met
het doen ten uitvoer leggen van de rechterlijke uitspraak is belast, en met
inachtneming van de navolgende bepalingen.

Hij is, met de in het vorige lid bedoelde rechterlijke autoriteit, bij de straf-
voltrekking tegenwoordig, heeft het algemeen toezicht op de juiste uitvoering
der militaire maatregelen en bevelen en waakt tegen elke vertraging van de
strafvoltrekking; hij kan zich door een ander, door hem aan te wijzen, officier
doen vervangen.

De raadsman van den veroordeelde kan desverkiezende bij de strafvoltrek-
king tegenwoordig zijn,

2. De voltrekking van de doodstraf geschiedt met den meesten eenvoud
en niet in tegenwoordigheid van het publiek.

C.W. 1799, II, i, 15. — Ontw. 1807, II, 18. — Ontw. L. 1808, II, 7. — Ontw. Z. 1808,
II, 12. — Ontw. Z. 1810, 38. — Ontw. Z. 1814, 33, 34. — C.W.Z. 23, 24. — Ontw. L. (
1814, 32, 33. — Ontw. L. 1815 en C.W.L. 27, 28.

Uitgevoerd met den strop: C.W. 1799, II4, 6, 7; II1, 13—15. — Ontw. 1807, V, 6,
7,15, 30—33; VI, l, 13—18; VII, 7, 8 — Ontw. L. 1808, VII, l; VIII, 2—7; IX, 8,
13;X, i, 2, 3; XII, 5, 6. — Ontw. Z. 1808, IV, 30; V, 7,8,16,17,21,22,23,25; VI, l.—
Ontw. Z. 1810, 52—58, 60—67, 69—72, 75, 76, 83, 96, 101,102, 136, 137, 139. — Ontw.
Z. 1814, 64, 70—72, 75—77, 79—83, 104, 105, 115, 117—122, 142, 143, 170, 171. —
C.W.Z. 53, 59, 60, 64—66, 68—72, 93, 94, 104, 106—III, 131, 132. — Ontw. L. 1814,
50, 51, 56—60, 63—65, 68—73, 100, 101, 108, 145—147, 149, 151, 152, 159, 161, 180,
182, 183. — Ontw. L. 1815, 55, 56, 61—65, 68—70, 73—79, 106—114, 171—173,
175—178, 182, 185, 187, 189, 191. — C.W.L. 55, 56, 61—70, 73—79, 107—115, 172—
174, 176—179, 183, 188, 190.

Uitgevoerd met het zwaard: Ontw. Z. 1810, 32, 40.

R.L. 200—202. — R.Z. 192—194. — *) Dit besluit is bekend gemaakt in Suriname
P.I. 80—82. in Gouvernementsblad 1922, n°. 79 en

in Curafao in Publicatieblad 1922, n°. 59.

Mil. Swb. 7
3. Indien de veroordeelde ten gevolge van ziekte niet op de plaats der

tenuitvoerlegging kan verschijnen, of de veroordeelde vrouw in zwangeren
toestand verkeert, wordt de voltrekking van de straf opgeschort totdat de
redenen, welke tot de opschorting hebben geleid, zijn vervallen.

4. Voor de voltrekking van de straf wordt een vuurpeloton gevormd,
bestaande uit een onderofficier en twaalf manschappen, onder bevel zoo moge-
lijk van een officier en anders van een onderofficier.

Dit peloton wordt vóór de komst van den veroordeelde met tot vuren
gereede wapenen opgesteld op een afstand van vijf meter van de plaats waar
de straf op den veroordeelde zal worden voltrokken, en vervolgens door den
in artikel i bedoelden bevelvoerenden officier of diens vervanger ter beschik-
king gesteld van de rechterlijke autoriteit, die met het doen ten uitvoer
leggen van de uitspraak is belast.

5. De veroordeelde wordt onder militair geleide overgebracht naar de
plaats, waar de straf aan hem zal worden voltrokken; hij kan, desverkiezende,
vergezeld zijn van een ter plaatse aanwezigen bloed- of aanverwant en van een
godsdienstleeraar.

Hij draagt eene eenvoudige kleeding. De veroordeelde militair zal, indien
bij de rechterlijke uitspraak de bijkomende straf van ontslag uit den mili-
tairen dienst met ontzetting van de bevoegdheid om bij de gewapende macht
tedienen,nietisopgelegd,zoomogelijkgekleed zijnin zijne militaire uniform
in overeenstemming met de voor de militairen van zijn rang of stand voor-
geschreven dagelijksche tenue, doch ongewapend.

Hij wordt, na aankomst op de in het eerste lid bedoelde plaats, door den
commandant van het geleide geblinddoekt, tenzij hij verklaart een blinddoek
niet te verlangen; hij kan naar verkiezing staan, zitten of knielen.

Hij wordt, zoo noodig, ter beoordeeling van de rechterlijke autoriteit, die
met het doen ten uitvoer leggen van de uitspraak is belast, hetzij geboeid,
hetzij vastgebonden.

6. Zoodra tot de voltrekking van de straf kan worden overgegaan, vordert
de rechterlijke autoriteit, die met het doen ten uitvoer leggen van de uitspraak
is belast, dat daartoe zal worden overgegaan.

Onmiddellijk daarna zullen het geleide van den veroordeelde en de persoon,
die hem tevens mocht vergezellen, zich van den veroordeelde verwijderen.

De commandant van het vuur-peloton geeft vervolgens aan zijne man-
schappen het teeken om aan te leggen op den veroordeelde ter hoogte van
de borst en geeft daarna het commando „vuur".

Indien na het vuren de veroordeelde nog teeken van leven geeft, doet de
genoemde commandant hem onmiddellijk door den onderofficier van het
peloton het genadeschot toebrengen, waarbij de loop van het vuurwapen
tegen het hoofd boven het oor van den veroordeelde gehouden wordt.

7- Het lijk van den veroordeelde wordt door de rechterlijke autoriteit,
die met het doen ten uitvoer leggen van de uitspraak is belast, onmiddellijk
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Mil. Swb. 7*
ter beschikking gesteld van den in artikel i bedoelden bevelvoerenden officier
of diens vervanger.

8. Dit besluit treedt in werking tegelijk met het Wetboek van Militair
Strafrecht.

TOELICHTING

In het eerste lid van artikel 7 van het Wetboek van Militair Strafrecht
is bepaald, dat de doodstraf zal worden uitgevoerd met den kogel. Het
ontwerp-besluit strekt om, ter voldoening aan het bepaalde in het tweede
lid van dat artikel, nadere voorschriften te geven betreffende de wijze
van uitvoering van deze straf, zoowel voor de Zee- ah voor de Landmacht,

Bij de Zeemacht zijn regelen voor de eigenlijke strafvoltrekking niet
vastgesteld. Voor de Landmacht hier te lande zijn in de artikelen 285—
289 van het Reglement voor den Garnizoensdienst *) eenige regelen gegeven
voor de executie van de rechterlijke uitspraak waarbij de doodstraf is
opgelegd. Het Indisch Reglement op den Garnizoensdienst (artt. 139—145)
bevat eene uitvoerige regeling dienaangaande *)t)- Ook bij verschillende
vreemde mogendheden is de wijze, waarop de doodstraf uitgevoerd wordt,

Naar het oordeel van de ondergeteekenden zijn in verschillende dezer
regelingen, o.a. in de ten onzent vigeerende, formaliteiten voorgeschreven,
welke geacht moeten worden verouderd te zijn, althans in strijd met het
beginsel, waarvan ook de ondergeteekenden meenden te moeten uitgaan,
dat de doodstraf zonder overbodig vertoon en, ten einde den veroordeelde
— hoe schuldig hij dan ook moge zijn — de laatste oogenblikkcn van het
leven niet moeilijker te doen zijn dan onvermijdelijk is, zoo snel mogelijk
moet worden voltrokken. De vroeger bij de Zeemacht gebruikelijke wijze
van executeeren van vonnissen, in verschillende gevallen veel te omslachtig,
is door de wet van 31 October 1912 (Staatsblad n°. 557), waarbij artikel
195 R.Z. gewijzigd en artikel 196 R.Z. vervallen is, beëindigd. Ook het
bij de Landmacht voor de executie van een doodvonnis voorgeschreven
militair vertoon dient achterwege te blijven. In de Memorie van Toelichting
op het ontwerp-Wetboek van Militair Strafrecht werd reeds gezegd, dat
de boven aangehaalde artikelen van het Reglement voor den Garnisoens-
dienst „in vele opzichten herziening en aanvulling behoeven" 2).

Komt evenwel de in dit ontwerp-besluit voorgestelde regeling tot stand,
dan zullen die artikelen ongetwijfeld moeten vervallen, gelijk dan ook
bij artikel 69 van de Invoeringswet militair straf- en tuchtrecht is bepaald.

i) Vg. A. V. L. Barre, Handleiding Militair Strafrecht in Nederlandsch-Indië, uitgave 1898,
Deel I, blz. 250—251.

a) Vgï. Mr. H. van der Hoeven, Militair Straf- en Tuchtrecht, Deel I, blz. in.
*} Vastgesteld bij besluit van den Souvereinen Vorst van n Januari 1815, n°. 32.
f) In de uitgave van 1930 de artikelen 100—110. Zij hebben sedert i October 1934 op-

gehouden te gelden en zijn vervangen door die, opgenomen in het besluit van den
Gouverneur-Generaal van 5 Mei 1934 n°. 24 (Indisch Stb. n°. 295). Deze zijn vrijwel
gelijkluidend aan de hierboven afgedrukte.
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l. Naar gelang de rechterlijke uitspraak, waarbij de doodstraf is

opgelegd, gewezen is door een krijgsraad bij de Zeemacht, een krijgsraad
bij de Landmacht, door het Hoog Militair Gerechtshof hier te lande of in
Nederlandsch-Indië, of door den burgerlijken strafrechter, is met het doen
ten uitvoer leggen belast de Fiscaal (art. 206 R. Z.), de Auditeur-Militair
(art. 2OJ R. L.), de Advocaat- Fiscaal (art. 79 P. I., c. g. in verbinding
met artikel II der Slotbepalingen van de Regtspleging bij de Zeemagt, daar-
aan toegevoegd bij de wet van 75 Mei 1914, Staatsblad n°. 206) dan wel
het Openbaar Ministerie. Artikel 83 P. I. laat ook de mogelijkheid toe, dat
de tenuitvoerlegging van eene door het Hof gewezen sententie waarbij de dood-
straf opgelegd is, aan den Fiscaal (of Auditeur-Militair) wordt opgedragen.

Het ten uitvoer leggen van de uitspraak is een ruimer begrip dan de
uitvoering of voltrekking van de straf; de in dit besluit te geven regelen
behooren zich te bepalen tot datgene, wat de eigenlijke strafvoltrekking
betreft.

Verschillende bevelen en maatregelen voor die strafvoltrekking betreffen
zuiver militaire aangelegenheden en vallen daarom buiten de directe be-
voegdheid van de rechterlijke autoriteit, die met het doen ten uitvoer leggen
van de uitspraak is belast. Het is derhalve wenschelijk, de bevoegdheden in
deze van het militair gezag vast te stellen. Hoever deze zich naar het oordeel
van de ondergeteekenden behooren uit te strekken, zal bij enkele lezing van
artikel i in verband met artikel 2 van het ontwerp-besluit duidelijk zijn.'

De mogelijkheid der aanwezigheid van een raadsman kan, zoo noodig,
een waarborg zijn voor de juiste naleving dezer voorschriften.

2. De ondergeteekenden zijn van oordeel, dat noch de belangen van
het recht, noch die van de krijgsmacht, de voltrekking van de doodstraf'
in het openbaar vorderen. Zij vermeenen, dat de aanwezigheid van toe-
schouwers (zooals o. a. het bij de zeemacht vroeger gebruikelijke voor
den boeg komen der equipage bij de tenuitvoerlegging van een vonnis)
eenerzijds het ernstige karakter der handeling niet verhoogt, anderzijds
aanleiding kan geven tot schokkende tooneelen en ongewenschte uitroepen *),
terwijl daardoor de veroordeelde noodeloos wordt verontrust. Uit de be-
paling, dat de straf niet in tegenwoordigheid van het publiek voltrokken
wordt, volgt dat de militaire autoriteit de aanwezigheid bij of het aan-
schouwen van de executie van of door personen, die daarbij niet tegen-
woordig moeten sijn, zoo noodig door afsluiting of afzetting van het gedeelte
van het oorlogsvaartuig of van het terrein zal moeten beletten.

Opstelling van militairen als bij parade, het presenteeren van de geweren,
het slaan of blazen van den parademarsch, eerbewijzen voor autoriteiten
die met het doen ten uitvoer leggen belast of daarbij tegenwoordig zijn,
hetgeen medebrengt het herhaaldelijk en op luiden toon geven van com-
mando's, zijn te rekenen onder het door de ondergeteekenden hierboven
bedoelde overbodig vertoon. Alles wat de snelle voltrekking van de straf

J) Blijkens art. 84 C. W.L. wordt het roepen van „pardon" of „genade" selfs ah een ernstig
whdrijf beschouwd.
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Mil. Swb. 7
en de stilte, door den ernst van het oogenblik geboden, kan belemmeren,
dient vermeden te worden.

Uit het voorgestelde artikel 2 volgt tevens, dat de ondergeteekenden, in
overeenstemming met de meening, uitgesproken in het Voorloopig Verslag
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal over het ontwerp-Wetboek
van Militair Strafrecht x), van oordeel zijn, dat het defileeren voorbij
het lijk van den veroordeelde behoort te vervallen, ook al is de bijkomende
straf van ontslag uit den militairen dienst met ontzetting van de bevoegdheid
om bij de gewapende macht te dienen, niet opgelegd. Immers,, defileeren is
een eerbewijs, bij deze gelegenheid ongemotiveerd en niet in overeenstemming
met het begrip van straf; daarenboven is het defileeren voorbij het bloedend
lijk weerzinwekkend.

3. De in dit artikel voorgestelde bepaling wordt voldoende geacht om
te voorkomen, dat de straf zal worden voltrokken aan een veroordeelde,
die door den toestand waarin hij (of zij) verkeert, volgens begrippen van
menschelijkheid en zedelijkheid niet gedood zou mogen worden. Dat men
een veroordeelde, die reeds stervende is, wel niet naar de executieplaats
zou sleepen, spreekt wel haast van zelf. Elk ziektegeval behoeft daarom
vchter nog niet tot opschorting der executie te leiden; immers zijn gevallen
denkbaar, waarin men een veroordeelde, die blijkt lijdende te zijn aan
eene kwaal, welke in gewone omstandigheden eene operatie gewenscht of
noodig zou doen zijn, niet eerst aan zulk eene operatie behoeft te onder-
werpen, om hem daarna ter dood te brengen. Of de aard eener bij den
veroordeelde geconstateerde ziekte uitstel der executie noodzakelijk maakt,
moet echter aan het oordeel van de rechterlijke autoriteit zoo mogelijk na
advies van den geneesheer overgelaten worden.

4. Voor de voltrekking van de doodstraf wordt een vuurpeloton van
twaalf man met één onderofficier, die zoo noodig het genadeschot kan
geven, voldoende geacht. Dit aantal manschappen stemt ook overeen met
het gebruik in Nederlandsch-Indië. De artikelen 23 C. W. Z. en 2J C. W.
L. spraken eertijds van een „bekwaam getal militairen". In beginsel wordt
het vuur-peloton gecommandeerd door een officier. Met het oog op oorlogs-
vaartuigen met een gering aantal officieren, waaronder zich c. q. kunnen
bevinden leden van den krijgsraad, aan wie buiten bepaalde noodzakelijkheid
beter eene functie bij de executie niet ware op te dragen, is het gewenscht
ruimte te laten om, waar dit onvermijdelijk is, met het commando te belasten
een der oudste onder-officieren.

Aangezien de commandant van het vuur-peloton niet op eigen gezag
tot de strafvoltrekking kan overgaan, omdat niet hij maar het vervolgings-
officie met het ten uitvoer leggen van de uitspraak is belast, behoort het
peloton ter beschikking van die autoriteit gesteld te worden en de commandant
de door dit te geven aanwijzingen af te wachten.

*) Vgl. Mr. H. van der Hoeven, Militair Straf- en Tuchtrecht, Deel I, blz. ui.

86

Mil. Swb. 7
5. Naar het oordeel van de ondergeteekenden behoort aan de betrokken

militaire autoriteit te worden overgelaten, de sterkte van het voor de over-
brenging van den veroordeelde benoodigde militair geleide te bepalen naar
gelang van de omstandigheden. Is verzet of ontvluchting van den ver-
oordeelde niet te vreezen, dan kan een geleide van twee man en een officier
of onder-officier reeds zeer voldoende zijn. Twintig man, zooals artikel 286
Regl. Garn.dienst voorschrijft, of eene sectie, zooals het Ind. Regl. op den
Garn.dienst bepaalt, is voor de bewaking van één man zeker overdreven.

In verband met de bepalingen der R. Z. en R. L., welke den veroordeelde
toestaan, van het oogenblik af waarop hem het doodvonnis wordt aan-
gezegd „zoodanige vrienden en Leeraars, als hij verkiezen zal" bij zich te
ontvangen, wordt het billijk en menschkundig geoordeeld hem ook toe te
staan, zich op weg naar en op de executieplaats door een bloed- of aan-
verwant en een godsdienstleer aar te doen vergezellen.

In aanmerking nemende, dat de strafvoltrekking ook een veroordeelden
burger kan betreffen, wordt eene algemeene bepaling, dat de veroordeelde
eene eenvoudige kleeding zal dragen, voldoende geacht om ook op dit punt
uitdrukking te geven aan het beginsel van vermijding van elk overbodig
vertoon, dat in dit ontwerp gehuldigd wordt.

Eene bijzondere bepaling voor veroordeelde militairen kan daarnaast
evenwel niet gemist worden, omdat anders ruimte zou zijn voor het in
practijk brengen van tot nu toe bestaande opvattingen omtrent het bij de
executie ontnemen van onderscheidingsteekenen als militair en van ridder-
orden, eereteekenen, enz., welke mede in strijd zijn met het bovengenoemde
beginsel en, naar het oordeel van de ondergeteekenden, ook niet steunen op
de wet.

In de Memorie van Toelichting op artikel J van het ontwerp-Wetboek
van Militair Strafrecht werd gezegd 1) dat, indien bij de doodstraf het
ontslag uit den militairen dienst met ontzetting van de bevoegdheid om bij
de gewapende macht te dienen, werd opgelegd, den veroordeelde vóór de
executie zijne militaire onderscheidingsteekenen, ridderorden, enz. „voor
„het front der troepen" behooren te worden „afgenomen". Het ontnemen van
die onderscheidingsteekenen, enz. op de plaats der executie, practisch neer-
komende op het aftornen van galons en chevrons, afsnijden van knoopen,
in het kort het ontdoen der militaire kleeding, welke de veroordeelde draagt,
van alle passementen en versierselen, is eene handeling, welke zoowel de
omstanders als den veroordeelde zelf niet anders dan pijnlijk en onaan-
genaam kan aandoen, het militair -gevoel van de militaire toeschouwers
niet kan verhoogen en den veroordeelde kan prikkelen tot verzet. Van deze
stuitende vertooning is vanzelf geen sprake, indien de doodstraf is opgelegd
zonder bijkomende straf en de veroordeelde dus sterft als militair. Doch
rechtens behoort zij ook niet plaats te hebben, indien de bijkomende straf
van ontslag met ontzetting is opgelegd, omdat dan het ontslag ingaat dadelijk
na de uitspraak van het gewijsde, d. w. z. zoodra de pronunciatie heeft
plaats gehad. De vervolgende autoriteit heeft dan volgens de letter van het

') Vgl. Mr. H. van der Hoeoen, Militair Straf- en Tuchtrecht, Deel I, blz. Hl.



Mil. Swb. 7
gewijsde te zorgen, dat na die uitspraak de veroordeelde niet meer in de
militaire uniform gekleed is, en wat daarvoor noodig is te doen, behoort
aan die autoriteit te worden overgelaten. De veroordeelde militair, die
tevens ontslagen en ontzet is, is op het oogenblik, waarop de straf zal worden
voltrokken., geen militair meer en mag dus zelfs op de plaats der executie
niet meer in uniform gekleed zijn. In dien zin sprak zich ook uit de Regee-
ringscommissaris, Prof. Mr. H. van der Hoeven, bij de beraadslaging in
de Tweede Kamer der Staten-Generaal over de artikelen IS en 16 (thans
23 en 24) van het militair strafwetboek 1), zonder dat zulks tegenspraak
vond van de zijde der Regeering of van de Kamer.

Op grond van een en ander zijn de ondergeteekenden van oordeel, dat
het voldoende is, ten aanzien van veroordeelde militairen alleen te bepalen,
dat zij, bijaldien ontslag met ontzetting niet is uitgesproken, zoo mogelijk
hunne militaire kleeding — en wel eene met de dagelijksche tenue overeen-
komende, als zijnde de meest eenvoudige — zullen dragen. Voor zoover
bij die tenue, in verband met de voorschriften, ridderorden, eereteekenen
en medailles gedragen kunnen worden, zijn zij tot het dragen daarvan
dan van zelf bevoegd. Uit de in het tweede lid van artikel S voorgestelde
bepaling volgt, dat indien de bijkomende straf van ontslag met ontzetting
wél opgelegd is, de veroordeelde militair niet in uniform, althans niet in
eene kleeding waarop de kenteekenen van militair bevestigd zijn, op de
plaats der executie kan verschijnen. Uit die bepaling volgt voorts, dat
o. a. niet vereiseht wordt een wegens desertie (art. 84, thans 100, Mil.
Swb.) ter dood veroordeelden militair, die bij zijn terugkeer en gedurende
het proces zich in burgerkleeding bevond en zijne militaire kleeding niet
meer bezat, met het oog op de executie militaire kleedingstukken te ver-
strekken.

Navolging van het eertijds in de artikelen 23 C. W. Z. en 2j C. W. L.
imperatief gegeven voorschrift, dat de veroordeelde de doodstraf knielende
en geblinddoekt moest ondergaan, komt den ondergeteekenden niet gewenscht
voor. Daartoe zou trouwens ook geen aanleiding bestaan, na de opmerkingen
welke van de zijde der Tweede Kamer vierden gemaakt omtrent artikel S
van de ontwerpen der wetten van i4November 1879 (Staatsbladennos. 191 en
193), waarin aanvankelijk dat voorschrift was opgenomen2'). Wanneer
een veroordeelde, hetgeen niet ondenkbaar is, mocht weigeren te knielen
of zich te laten blinddoeken., zou dit aanleiding geven tot een met den ernst
•van het oogenblik allerminst strookend gewelddadig optreden. Het schijnt
daarom aanbeveling te verdienen, in overeenstemming met het Indisch
Reglement op den Garnizoensdienst, den veroordeelde vrijheid te laten de
straf staande en zonder blinddoek te ondergaan; ook tegen den wensch
van den veroordeelde om in zittende houding te worden geëxecuteerd, kan
geen redelijk bezwaar bestaan.

) VgL Mr. H. van der Hoeven, Militair Straf- en Tuchtrecht, Deel I, bis. 330 en 333.
VgL Bijlagen Handelingen St. Gen. 11, Zitting 1877—1878, 26, n", i, blz. il.
Vgl. Bijlagen Handelingen St. Gen. II, Zitting 1878—1879, 25 n". 2, blz. 4.
Vgl. Bijlagen Handelingen St. Gen. H, Zitting 1879—1880, 55, n°. i.

Mil. Swb. 7—8
Waar de mogelijkheid geenszins uitgesloten is, dat de veroordeelde zich

tijdens zijne overbrenging naar of op de plaats der executie verzet, poogt
te ontvluchten of op eenigerlei wijze de strafvoltrekking bemoeilijkt of
onmogelijk maakt, behoeft het voorgestelde voorschrift nopens het zoo
noodig boeien of binden van den veroordeelde wel geene nadere toelichting.

6. Het eerste lid van dit artikel laat ruimte om, indien de rechter, in
verband met de artikelen 204 R. Z. en 205 R. L., mocht hebben bepaald,
dat de uitspraak op de plaats der executie zal worden voorgelezen, die
voorlezing te doen geschieden alvorens tot de strafvoltrekking wordt over-
gegaan.

Tot de voorbereidende maatregelen en bevelen, in artikel l, eerste lid,
bedoeld, zal o. a. kunnen behooren de aanwijzing, zoo mogelijk, van een
militairen of anderen geneeskundige om tegenwoordig te zijn bij de executie
en na de strafvoltrekking den dood van den veroordeelde te constateeren.
Daaromtrent eene bepaling in dit besluit op te nemen, wordt niet noodig
geacht en schijnt ook niet gewenscht, in verband met de mogelijkheid, dat
aan boord of ter plaatse een officier van gezondheid of zelfs een burger-
geneeskundige niet beschikbaar is.

7. Zoodra de doodstraf op den veroordeelde voltrokken is, zijn de
bemoeiingen in zake de tenuitvoerlegging van de rechterlijke uitspraak
afgeloopen. De autoriteit, met die tenuitvoerlegging belast, moet dus het
lijk van den veroordeelde overleveren aan het militair gezag, dat daarmede
heeft te handelen overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van het Wetboek
van Militair Strafrecht.

O/g-v Het lijk van den ter dood gebrachte wordt
zonder militaire plechtigheid op eenvoudige

wijze begraven *) of, wanneer de tenuitvoerlegging aan boord
van een oorlogsvaartuig 2) in zee heeft plaats gehad, over boord
gezet.

Ingeval nabestaanden of betrekkingen van den ter dood
gebrachte verlangen in de begrafenis te voorzien J) of eenig
kerk- of ander bestuur aanneemt voor de teraardebestelling
te zorgen *), kan het lijk tot dat einde door den ter plaatse
aanwezigen bevelvoerenden officier aan die nabestaanden of
betrekkingen of aan bedoeld bestuur worden afgegeven 3),
onder de noodige voorzorgen, dat de begrafenisx) op een-
voudige wijze plaats hebbe.

8 Ontw. Z. 1810, 39. — Ontw. Z. 1814, 33. — C.W.Z. 23. — Ontw. L. 1814, 33. —
Ontw. L. 1815 en C.W.L. 23.

') Vgl. Stb. 1869, n°. 65 (Begrafeniswct). ") Vgl. dewetvana Juli i9o6(Stb. n°. 180).
!) Mil Swb. 70.
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Mil. Swb. 9—io
Q x x Bij schuldigverklaring aan een misdrijf *), waar-
7 w op bij dit Wetboek de doodstraf is gesteld 2),
wordt die straf niet uitgesproken dan ingeval de rechter oordeelt
dat de veiligheid van den staat hare toepassing eischt3).
T n do) Voor de gevangenisstraf gelden de in het ge-

meene recht daarvoor gegeven regelen4), be-
houdens dat voor militairen 6) die wegens een in dit Wetboek
omschreven misdrijf1) tot gevangenisstraf zonder ontslag uit
den militairen dienst6) zijn veroordeeld, bijzondere voorschriften
betreffende den arbeid, de bestemming van de opbrengst van
den verplichten arbeid, het onderwijs en de tucht bij algemeenen
maatregel van bestuur zullen worden vastgesteld7).

Geene andere disciplinaire straffen kunnen op deze veroor-
deelden worden toegepast dan die bij de wet8) zijn toegelaten.

Besluit van den 4den Mei 1932 (Staatsblad n°. 194) tot
vaststelling van een nieuwen gevangenismaatregel, laat-
stelijk gewijzigd bij besluit van 26 Juni 1937 (Staatsblad

n°. 244)
49. Tot behoud of bevordering van militaire geschiktheid kan aan mili-

tairen, veroordeeld wegens een in het Wetboek van Militair Strafrecht om-
schreven misdrijf zonder ontslag uit den militairen dienst, bijzondere militaire
arbeid, daaronder begrepen militaire oefeningen, worden opgedragen.

55. i. De gevangenen ontvangen voor den verplichten arbeid een gering
arbeidsloon volgens door Onzen Minister vast te stellen regelen.

2. Voor militaire oefeningen wordt geen arbeidsloon toegekend.

10 Gevangenis, arrest, detentie: C.W. 1799, II1, 18—21,25—27*— Ontw. 1807, II, 16—
18, 21. — Ontw. L. 1808, II, 10—12, 14. — Ontw. Z. 1808, II, 14—16, 19. — Ontw. Z.
1810, 43—45, 47. — Ontw. Z. 1814, 56—58, 60. — C.W.Z. 45—47, 49. — Ontw. L.
1814, 42—46. — Ontw. L. 1815 en C.W.L. 47—51.
Met gedwongen arbeid: C.W. 1799, II4, 9, 12, 14. — Ontw. 1807, V, 8, 10 — 13, 16,
18—25, 32; VII, 9. — Ontw. L. 1808, VI, l, 3—10, XI, 4, 14.— Ontw. Z. 1810, 142. —
Ontw. L. 1814, 128, 171. — Ontw. L. 1815 en C.W.L. 46.
Werken in ijzers: Ontw. L. 1808, II, 5. — Ontw. L. 1814, 31, 35, 37.
Kruiwagenstraf: Ontw. L. 1808, II, 5. — Ontw. L. 1814, 31, 36, 37. — Ontw. L. 1815
en C.W.L. 30, 31.

') Vgl. Swb. 78.
*•) Mil. Swb. 77—79, 84, 85, 866, 876, 93,

IOO, 101 j°, IOO, II4e, I2O, I25è, I29C
en d, I46c, 148, 1490, 153*. — zie ook 45.

8) Mil. Swb. 45.
*) Swb. IO—I7a, 19, 21, 22, 24, 26, 27,

35. — Stb. 1884, n°. 3; Stb. 1886, n°. 62;
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Stb. 1918 n°. 607; Stb. 1929, n°. 361. —
Zie echter Mil. Swb. ir, 21, 33, 34.

") Mil. Swb. 60—65, 107. — Stb. 1899,
n°. 128, 36.

«) Mil. Swb. 23, 24.
') Zie ook Mil. Swb. n, 21, 33, 34.
8) Stb. 1886, n°. 62, art. 20. — Vgl. Kr. 3—5.

Mil. Swb. io—i2
56. i. Het verdiende arbeidsloon wordt het eigendom van den gevangene.
2. Het is voor de helft zakgeld, voor de helft uitgaanskas.
3. Het is geheel zakgeld:
a. voor de tot levenslang veroordeelden;
b. bij militairen arbeid.
4. Zoowel zakgeld als uitgaanskas blijven onder berusting van het ge-

stichtsbestuur.
61. i. enz.
2. Aan militairen, veroordeeld wegens een in het Wetboek van Militair

Strafrecht omschreven misdrijf zonder ontslag uit den militairen dienst,
kan militair onderwijs worden gegeven.

62. i. enz.

4. Militair onderwijs wordt alleen gegeven krachtens opdracht van
Onzen Minister. Onze Minister regelt den duur van dit onderwijs.

5. De gevangenen zijn verplicht het voor hen bestemde onderwijs te ont-
vangen.

HO. De gevangenen worden niet in gemeenschap gebracht dan met hun
goedvinden.

116. i. De artikelen no tot en met 115 vinden niet toepassing op
gemeenschap voor:

l°. militairen arbeid;
2°. militair onderwijs.
2. Deze gemeenschappen zijn terstond en ook zonder goedvinden van

den gevangene mogelijk.

3. Onze Minister beveelt de toepassing, schorsing of herroeping, den
leider van de gemeenschap gehoord.

4. De gemeenschappen kunnen niet als disciplinaire straf worden ont-
bonden.

T ï di) Ingeval krachtens dit Wetboek gevangenisstraf
kan worden uitgesproken, is de rechter be-

voegd in plaats daarvan tot militaire detentie van ten hoogste
twee maanden te veroordeelen x).

12 (12)2) ®Q straf van militaire detentie wordt in een af-
zonderlijk gebouw in afzondering ondergaan 3),

behoudens dat de den gedetineerden op te leggen werkzaamheden
ook gemeenschappelijk mogen worden verricht4).
') Mil. Swb. 12, 14, 19, 21, 33, 34, 51. — en gewijzigd bij de Wet van 6 April

Inv. M.S.T. ie. 1933 (Stb. n°. 141).
') Het vijfde lid is toegevoegd bij art. u 3) Iny. M.S.T. ib.

der Wet van 29 Juni 1925 (Stb. n°. 314) *) Mil. Swb. II, 21, 33, 34.
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Mil. Swb. 12
De bijzondere voorschriften betreffende den inwendigen

dienst, de tucht en de te verrichten werkzaamheden worden
vastgesteld bij algemeenen maatregel van bestuur.

Het tweede lid van artikel 10 is op de gedetineerden van
toepassing.

Artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht is van overeen-
komstige toepassing.

Voor de toepassing van artikel 24 van het Wetboek van Stral-
recht wordt de militaire detentie onder de gevangenisstraf
begrepen geacht.

Besluit van 4 Mei 1932 (Staatsblad n°. 194) tot vaststelling
van een nieuwen gevangenismaatregel, laatstelijk ge-
wijzigd bij besluit van 26 Juni 1937 (Staatsblad n°. 244)

49. Tot behoud of bevordering van militaire geschiktheid kan aan mili-
tairen, veroordeeld wegens een in het Wetboek van Militair Strafrecht om-
schreven misdrijf zonder ontslag uit den militairen dienst, bijzondere militaire
arbeid, daaronder begrepen militaire oefeningen, worden opgedragen.

55. l. De gevangenen ontvangen voor den verplichten arbeid een gering
arbeidsloon volgens door Onzen Minister vast te stellen regelen.

2. Voor militaire oefeningen wordt geen arbeidsloon toegekend.

56. i. Het verdiende arbeidsloon wordt het eigendom van den ge-
vangene.

2. Het is voor de helft zakgeld, voor de helft uitgaanskas.

3. Het is voor het geheel zakgeld:

a. enz.

b. bij militairen arbeid.

4. Zoowel zakgeld als uitgaanskas blijven onder berusting van het ge-
stichtsbestuur.

61. l. enz.
2. Aan militairen, veroordeeld wegens een in het Wetboek van Militair

Strafrecht omschreven misdrijf zonder ontslag uit den militairen dienst,
kan militair onderwijs worden gegeven.
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62. i. enz.
Mil. Swb. 12—15

4. Militair onderwijs wordt alleen gegeven krachtens opdracht van
Onzen Minister. Onze Minister regelt den duur van dit onderwijs.

5. De gevangenen zijn verplicht het voor hen bestemde onderwijs te
ontvangen.

143. De veroordeelden tot militaire detentie worden behandeld als de
veroordeelden tot hechtenis, behoudens de navolgende bepalingen.

144. Zij mogen zich niet bezig houden met eigen arbeid.

145. De straf wordt in afzondering ondergaan, tenzij :

i°. het gestichtsbestuur of, indien het militairen arbeid of militair onder-
wijs betreft, Onze Minister gemeenschap wenschelijk oordeelt voor bepaalde
doeleinden; deze gemeenschap is terstond en, voor zoover het militairen
arbeid of militair onderwijs betreft, ook zonder goedvinden van den gevangene
mogelijk j

2°. de behandelende geneesheer algeheele gemeenschap wenschelijk
oordeelt.

De bevoegdheid, bedoeld in artikel 140; van
het Wetboek van Strafrecht, wordt alleen

uitgeoefend, indien het militair belang zich niet daartegen verzet.

i)

T * n De toepassing van de artikelen 140—14^ van
T1 het Wetboek van Strafrecht geschiedt ten

aanzien van de straf van militaire detentie 2) als daarbij voor
de gevangenisstraf is bepaald.

l Bij het bevel, bedoeld in artikel 140 van het
Wetboek van Strafrecht, wordt als algemeene

voorwaarde steeds mede gesteld dat de veroordeelde die
militair 3) is, zich niet schuldig zal maken aan een krijgstuchtelijk
vergrijp, vallende onder artikel 2, n°. i van de Wet op de
Krijgstucht, dat van ernstigen aard is, noch aan een krijgs-
tuchtelijk vergrijp, vallende onder artikel 2 nos. 2—6 van die wet.

') Vgl. Mil. Swb. 20.
'~> Mil. Swb. ir, 12.

») Mil. Swb. 60—65, 107. — Stb. 1899,
n". 128, 36.
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Mil. Swb. 15
Besluit van den joelen December 1915 (Staatsblad n°. 506),
tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling voorwaarde-
lijke veroordeeling, zooals dat werd aangevuld en ge-
wijzigd bij de besluiten van i Mei 1918 (Staatsblad n°. 280),
24 Januari 1919 (Staatsblad n . 29), 7 Juli 1922 (Staatsblad
n°. 439) en 17 Mei 1930 (Staatsblad n°. 198). Gewijzigde

tekst in Staatsblad 1930 n . 360

HOOFDSTUK III

Van voorwaardelijk veroordeelden die militair zijn of worden

23. Voor wat betreft personen die door een militair gerecht voorwaar-
delijk veroordeeld zijn, geldt al hetgeen in dit besluit met betrekking tot het
openbaar ministerie bij het gerecht, dat de beslissing omtrent de voorwaar-
delijke veroordeeling heeft gegeven, is bepaald, ten aanzien van den openbaren
aanklager bij dat militaire gerecht en, bij verhindering of ontstentenis van
dezen of indien de voorwaardelijk veroordeelde zich bevindt in of op weg
naar de koloniën of bezittingen in andere werelddeelen, onderscheidenlijk
mede ten aanzien van den Advocaat-Fiscaal bij het Hoog Militair Gerechtshof
dan wel van den openbaren aanklager bij den krijgsraad, bedoeld bij artikel 17
van het Wetboek van Militair Strafrecht.

24. Is of wordt een voorwaardelijk veroordeelde militair, dan draagt
het openbaar ministerie bij het gerecht dat de beslissing omtrent de voor-
waardelijke veroordeeling heeft gegeven, zorg, dat de commandeerende
officier van den veroordeelde omtrent de veroordeeling en het verloop
daarvan worde ingelicht.

25. Van elke onherroepelijk geworden krijgstuchtelijke bestraffing
van een voorwaardelijk veroordeelden militair, te wiens aanzien de algemeene
voorwaarde is gesteld bedoeld in artikel 15 van het Wetboek van Militair
Strafrecht, doet diens commandeerende officier onverwijld mededeeling
aan het openbaar ministerie bij het gerecht dat de beslissing omtrent de
voorwaardelijke veroordeeling heeft gegeven, welk openbaar ministerie
onverwijld Onzen Minister verwittigt.

26. De commandeerende officier van voorwaardelijk veroordeelden
die zich in werkelijken militairen dienst bevinden, bevordert zooveel mogelijk
dat deze de gestelde voorwaarden nakomen.

Degene, die met het verkenen van bijstand is belast aan een voorwaardelijk
veroordeelde die zich in werkelijken militairen dienst bevindt, verleent den
veroordeelde geen bijstand dan met goedvinden van diens commandeerenden
officier.

Mil. Swb. 16—19
j £. n Indien de rechter overeenkomstig artikel \\d

van het Wetboek van Strafrecht eene opdracht
tot het verkenen van bijstand gegeven heeft, oefent, wanneer
de veroordeelde zich in werkelijken dienst2) bevindt, degene
die met het verkenen van den bijstand belast is, dien niet uit,
dan met goedvinden van den commandeerenden officier 3) van
den veroordeelde.
j— !\s de rechter die het in artikel 140 van het
•*• / Wetboek van Strafrecht bedoelde bevel heeft
gegeven, wordt voor de toepassing van de artikelen i^f—i^k
van dat Wetboek steeds mede aangemerkt het Hoog Militair
Gerechtshof of, indien de veroordeelde zich bevindt in of op
weg naar de koloniën of bezittingen in andere werelddeelen,
de krijgsraad aldaar, voor welken hij bij het begaan van een
strafbaar feit in eerste instantie zal behooren terecht te staan,
voor zooveel den kolonialen krijgsraad betreft, samengesteld
naar de daar te lande geldende bepalingen 4).

(Zie art. 23 van het besluit van 13 December 1915 (Stbl. n°. 506) onder
artikel 15, blz. 94).

j o A De kennisgeving, bedoeld in artikel i^f van
het Wetboek van Strafrecht, geschiedt, wan-

neer de veroordeelde militair 5) is, krachtens beslissing van
diens commandeerenden officier 6). De beslissing wordt niet
genomen dan na overleg met den ambtenaar die tot het doen
der kennisgeving bevoegd is.
JQ n Indien overeenkomstig artikel 14/2 van het
Ax ' Wetboek van Strafrecht last tot tenuitvoer-
legging gegeven wordt ten aanzien van een veroordeelde die
op dat tijdstip geen militair 5) is of zich niet in werkelijken dienst
bevindt'), kan de rechter8) bepalen dat de bijkomende
straffen, bedoeld in artikel 6 b nos. i—3, niet worden ten uitvoer
gelegd.

')• Vgl. Mil. Swb. 20.
s) Mil. Swb. 60, 62.
•) R. L. 6 — R. Z. 4.
') Mil. Swb. 19, 1626.

') Mil. Swb. 60—65, 107. — Stb. 1899,
n°. 128, 36.

«) R. L. 6. — R. Z. 4.
') Mil. Swb. 60, 62.
•) Vgl. Mil. Swb. 17.
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21 (13)

Mil. Swb. 19—21
Was de straf van militaire detentie J) opgelegd, dan kan de

rechter 2) bepalen dat die straf vervangen wordt door hechte-
nis 3) van gelijken duur.

De bepalingen van de artikelen 13—19 vinden
enkel toepassing bij oplegging van straffen

door den militairen rechter 4).

Veroordeelingen tot gevangenisstraf, tot mili-
taire detentie of tot hechtenis, vervangende

hechtenis daaronder begrepen, kunnen, indien de gelegenheid
ontbreekt om gebruik te maken van een voor de uitvoering
daarvan bestemd gesticht of gebouw 5), in de gevallen en op
de wijze bij algemeenen maatregel van bestuur aan te geven,
geheel of ten deele worden ten uitvoer gelegd hetzij op eene
plaats bestemd of geschikt tot het ondergaan van krijgstuchtelijke
straf, hetzij in een strafgesticht in de koloniën of bezittingen
van het rijk.

Besluit van den yden Juli 1922 (Staatsblad n°. 440, Gouver-
nementsblad n . Si, Publicatieblad n". 61), tot vaststelling
van den algemeenen maatregel van bestuur, bedoeld in
artikel 21 van het Wetboek van Militair Strafrecht

i. Veroordeelingen tot vrijheidsstraffen, uitgesproken in Nederlandsch-
Indië door een krijgsraad bij de zeemacht of door het Hoog Militair Gerechts-
hof van Nederlandsch-Indië, kunnen in een strafgesticht daar te lande ten
uitvoer gelegd worden in de navolgende gevallen:

i°. indien de veroordeelde is een uit de koloniën afkomstige inlandsche
persoon;

2°. indien de veroordeelde niet is een uit de koloniën afkomstige
inlandsche persoon, doch tusschen de keerkringen is geboren en opgevoed;
tenzij de ambtenaar, met de tenuitvoerlegging belast, bepaalt, dat hij tot het
ondergaan der straf naar Nederland zal worden opgezonden;

C.W. 1799, II1, 18, 21, 26. — Ontw. 1807, II, 16, 18. — Ontw. L. 1808, II, 10, 12.
— Ontw. Z. 1808, 14—16. — Ontw. Z. 1810, 43, 44. — Ontw. Z. 1814, 56, 57. —
C.W.Z. 45, 46. — Ontw. L. 1814, 42. — Ontw. L. 1815, 49, 50. — C.W.L. 48—50.

') Mil. Swb. il, 12.
") Vgl. Mil. Swb. 17.
') Swb. 18—22,26,27.— Stb. 1884 n°. 3

Stb. 1886 n". 62.

Dus ook in de gevallen bedoeld in Inv.
M. S. T. 77, 78.

") Mil. Swb. 10, 12. — Swb. 22. — Stb.
1884, n°. 3. — Kr. 8—12, 18, 33, 34.

Mil. Swb. 21
3°. indien de werkelijke straftijd van den veroordeelde, die niet valt

onder de nummers i en 2, minder dan acht maanden bedraagt en de hoofd-
straf niet gepaard gaat met ontslag uit den militairen dienst of met ontzetting
van het recht om bij de gewapende macht te dienen; moet de veroordeelde
meerdere vrijheidsstraffen achtereenvolgens ondergaan, dan worden zij ten
deze als één straf aangemerkt;

4°. indien de hoofdstraf gepaard gaat met ontslag uit den militairen
dienst of met ontzetting van het recht om bij de gewapende macht te dienen
en den veroordeelde door den Gouverneur-Generaal is vergund de straf in
Nederlandsch-Indië te ondergaan.

2. Indien overeenkomstig het voorgaande artikel de straf in Nederlandsch-
Indië wordt ten uitvoer gelegd, wordt voor alle veroordeelden de opgelegde

gevangenisstraf als gevangenisstraf, de militaire detentie of de hechteni
als hechtenis ondergaan in eene der daarvoor bestemde inrichtingen aldaar

3. Ten aanzien van veroordeelingen als bedoeld in artikel i, welke zijn
uitgesproken in de koloniën Suriname en Curacao door een krijgsraad bij
de zeemacht, vindt artikel i overeenkomstige toepassing.

Wordt de straf in de kolonie ten uitvoer gelegd, dan wordt voor alle ver-
oordeelden de opgelegde gevangenisstraf als gevangenisstraf, de militaire
detentie of de hechtenis als hechtenis ondergaan in eene der daarvoor be-
stemde inrichtingen aldaar.

4. Indien een vrijheidsstraf aan boord van een oorlogsvaartuig moet
worden ten uitvoer gelegd, geschiedt dit in dier voege, dat gevangenisstraf
wordt ondergaan als streng arrest en de andere vrijheidsstraffen door officieren
als licht arrest, door de overigen als verzwaard arrest.

Zoodra het vaartuig binnen het rijk in Europa of binnen eene der koloniën
op eene plaats waar de straf kan worden ten uitvoer gelegd, is aangekomen,
wordt de veroordeelde overgebracht naar de inrichting, bestemd tot het
ondergaan van de hem' opgelegde straf; voor zooveel de koloniën betreft,
vinden daarbij de voorgaande artikelen overeenkomstige toepassing, met
dien verstande, dat, voor de toepassing van artikel i, n°. 3, het gedeelte
der straf, aan boord ondergaan, buiten aanmerking blijft.

5. Veroordeelingen tot vrijheidsstraffen, uitgesproken door een krijgsraad
te velde buiten het rijk in Europa, worden buiten het rijk in Europa ten uitvoer
gelegd, indien de ambtenaar, met de tenuitvoerlegging belast, dit bepaalt;
gaat de hoofdstraf gepaard met -Ontslag uit den militairen dienst of met
ontzetting van het recht om bij de gewapende macht te dienen, dan vindt
opzending steeds plaats.

Heeft opzending niet plaats, dan wordt de gevangenisstraf ondergaan
door officieren als arrest en door onderofficieren en mindere militairen
als streng arrest, de andere vrijheidsstraffen door officieren als arrest en door
onderofficieren en mindere militairen als licht arrest. Ten aanzien van niet-
militairen bepaalt de ambtenaar, met de tenuitvoerlegging belast, waar en
op welke wijze de straf zal worden ondergaan.
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Mil. Swb. 21
6. Vrijheidsstraffen, in tijd van oorlog binnen het rijk in Europa te onder-

gaan, worden, indien en zoolang de gelegenheid ontbreekt om den veroor-
deelde te doen opnemen in eene inrichting bestemd tot het ondergaan van
de hem opgelegde straf, in dier voege ten uitvoer gelegd, dat de gevangenis-
straf wordt ondergaan als streng arrest, de andere vrijheidsstraffen door offi-
cieren als licht arrest en door de overigen als verzwaard arrest.

7. Indien overeenkomstig de bepalingen van dit besluit eene vrijheidsstraf
ondergaan wordt buiten een strafgesticht binnen het rijk in Europa of in
de koloniën, is de commandeerende officier ter plaatse waar de straf wordt
ondergaan, bevoegd, bij krankzinnigheid of bij ernstige of besmettelijke
ziekte den lijder te doen overbrengen naar een krankzinnigengesticht of eene
andere ziekeninrichting.

Die commandeerende officier is mede bevoegd den veroordeelde in
buitengewone gevallen en onder bepaalde waarborgen te vergunnen tijdelijk
de plaats, waar hij zijne straf ondergaat, te verlaten.

8. Waar in dit besluit gesproken wordt van „vrijheidsstraf" ,wordt daar-
onder verstaan gevangenisstraf, militaire detentie en hechtenis, vervangende
hechtenis daaronder begrepen.

9. De Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië, de Gouverneur
van Suriname en de Gouverneur van Cura?ao geven, ieder voor zooveel
hem aangaat, ter uitvoering van het bovenstaande de voorschriften, welke
zij noodig achten.

Zij zijn in bijzondere gevallen bevoegd, in afwijking van dit besluit, ten
aanzien van andere dan uit de koloniën afkomstige inlandsche personen
te gelasten, dat de vrijheidsstraf geheel of ten deele in Nederland zal worden
ten uitvoer gelegd.

10. Dit besluit treedt in werking tegelijk met het Wetboek van Militair
Strafrecht.

TOELICHTING

De ontworpen algemeene maatregel van bestuur heeft in eene groote
verscheidenheid van gevallen te voorzien. Ten deele wordt die voorziening
thans gevonden in de wet van 18 April 1885 (Staatsblad n°. 98), gelijk
die is gewijzigd bij de wet van 15 Mei 1914 (Staatsblad n°. 206), en welke
bij artikel 32, n°. 5, van de Invoeringswet Militair Sraf- en Tuchtrecht
is ingetrokken. Op de wet van 18 April 1885 zijn onderscheidene algemeene
maatregelen van bestuur gegrond, welke tegelijk met die wet, ook zonder
dat dit uitdrukkelijk wordt bepaald, zullen vervallen en door de regeling
van het ontwerp-besluit worden vervangen.

Ten aanzien van de voorgestelde artikelen moge het volgende worden
opgemerkt.
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Mil. Swb. 21
Artikelen i—3. Deze artikelen sluiten zich in hoofdzaak aan bij de

bestaande regelingen, met dien verstande, dat zij niet, als deze, aangeven
in welke gevallen de veroordeelde tot het ondergaan van zijne straf naar
Nederland zal worden gezonden, doch, in overeenstemming met de redactie
van artikel 21 van het W. v. M. S., alleen, wanneer de straf in de koloniën
zal worden geëxecuteerd. Het normale geval is, dat de in voormeld artikel 21
genoemde vrijheidsstraffen in voor het ondergaan daarvan bestemde ge-
stichten, in Nederland derhalve, worden ten uitvoer gelegd; op dat normale
geval schept het ontwerp-besluit uitzonderingen.

De redactie van artikel l, n°. i, is gekozen in overeenstemming met
artikel 2pe (thans 43) van het W. v. M. S.

Ten aanzien van n°. 4 van artikel i worde opgemerkt, dat de veroordeelde,
wien als bijkomende straf ontslag uit den militairen dienst of ontzetting
van het recht, om bij de gewapende macht te dienen, is opgelegd, er belang
bij kan hebben zijne vrijheidsstraf in de kolonie te ondergaan, b. v. met
het oog op eene dienstbetrekking, welke hij aldaar na zijne invrijheidstelling
kan bekomen.

In artikel 2 wordt ten aanzien van de wijze der tenuitvoerlegging van
de vrijheidsstraf geen verschil gemaakt tusschen personen, die tusschen de
keerkringen geboren en opgevoed zijn, en andere.

Artikel 4. Zoodra het vaartuig binnen het Rijk in Europa is aange-
komen, vindt de verdere executie in het voor het ondergaan der vrijheidsstraf
bestemd gesticht of gebouw plaats. Komt het vaartuig in de koloniën aan
op eene plaats, waar de straf kan worden ten uitvoer gelegd, dan vinden de
artikelen i—J overeenkomstige toepassing. De verdere straf wordt derhalve
alsdan in de gevallen, bedoeld bij artikel i, nos. i—4, in de kolonie onder-
gaan — in het geval, bedoeld in n°. 3, indien het restant van den werkelijken
straftijd minder dan acht maanden bedraagt —, terwijl in de overige
gevallen de veroordeelde naar Nederland wordt opgezonden.

Artikelen 5—6. Deze artikelen zullen bij enkele lezing duidelijk
zijn. Bij de redactie is mede rekening gehouden met het geval, dat de te
ondergane vrijheidsstraf op een burger moet worden ten uitvoer gelegd.

Artikel 7. Men vergelijke hierbij artikel 3 van den Algemeenen Maat-
regel van Bestuur, bedoeld in artikel 22 van het Wetboek van Strafrecht1).

Artikel 8 behoeft geen toelichting.

Artikel 9 geeft de noodige gelegenheid voor uitvoerings- en uitzonderings-
voorschriften. De bestaande regelingen zijn daarbij onder eenige ver-
ruiming nagevolgd.

Koninklijk besluit van 31 Augustus 1886
(Staatsblad n°. 159). Dit art. 3 is thans
vervangen door het eerste en het tweede
lid van art. 37 van het Koninklijk kesluit

van 4 Mei 1932 (Staatsblad n°. 194) to
vaststelling van een nieuwen Gevangenis-
maatregel.
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Mil. Swb. 22—24

(Dit artikel is vervallen bij artikel 12 der toet
van 29 Juni 1925, Staatsblad n°. 314).

( x Het ontslag uit den militairen dienst, met of
^' zonder ontzetting van de bevoegdheid om

bij de gewapende macht te dienen, kan, behoudens de bepaling
van artikel 52, door den rechter *) worden uitgesproken bij
elke veroordeeling hetzij tot de doodstraf, hetzij tot gevangenis-
straf, van een militair2), dien hij op grond van het begane
misdrijf3) ongeschikt acht, in den militairen stand te blijven 4).

Het heeft van rechtswege ten gevolge het verlies van al zijne
rechten, aan vorigen dienst bij de gewapende macht ontleend,
behoudens dat het recht op pensioen alleen in de bij de wet
bepaalde gevallen verloren gaat 5).

Indien het gepaard gaat met ontzetting van de bevoegdheid
om bij de gewapende macht te dienen, heeft het tevens van
rechtswege ten gevolge verlies van de bevoegdheid om ridder-
orden, eereteekenen, medailles of onderscheidingsteekenen,
voor zoover deze beide laatste ter zake van vorigen dienst bij
de gewapende macht zijn verkregen, te dragen 6).

Wanneer het ontslag uit den militairen dienst8)
is uitgesproken zonder ontzetting van de(16) 7]*• ' '

bevoegdheid om bij de gewapende macht te dienen, zal de
ontslagene alleen in bijzondere gevallen ter beoordeeling van

Cassatie van officieren: C.W. 1799, II1» 16. — Ontw. 1807, II, 14. — Ontw. L. 1808,
II, 8. — Ontw. Z. 1808, II, 13. — Ontw. Z. 1810, 41. — Ontw. Z. 1814, 48, 49- —
C.W.Z. 37, 38. — Ontw. L. 1814, 40. — Ontw. L. 1815 en C.W.L. 32, 33.
Cassatie of ontslag van onderofficieren en minderen: C.W. 1799. II1, 17. — Ontw.
1807. II, 15. — Ontw. L. 1808, II, 9. — Ontw. Z. 1808. V. 12, VII, 3, 5. — Ontw.
Z. 1810, 42. — Ontw. Z. 1814, 50. — C.W.Z. 39. — Ontw. L. 1814, 38, 39, 41- —
— Ontw. L. 1815 en C. W. L. 44.
Verlies van diensttijd enz.: Ontw. L. 1815 en C.W.L. 46.

Ontw. 1807, VII, 14. — Ontw. L. 1808, XIII, 27, 28. — Ontw. Z. 1810, 94. — Ontw.
Z. 1814, 114. — C.W.Z. 103. — Ontw. L. 1814, 97 — 99- — Ontw. L. 1815, 103, 104. —
C.W.L, 105, 106.

') Mil. Swb. 37.
!) Mil. Swb. 60 — 65, 107. — Stb. 1899,

n°. 128, 36.
') Vgl. Swb. 78.
*) Vgl. Stb. 1902, n°. 86, 31, enn°. 89,42. —

Mil. Swb. 19, 41, 42. — Kr. 69.

5) Stb. 1922, n°. 65 en 66, 4. — Stb. 1923.
nos. 355 en 356, 3.

6) Vgl. Swb. 435, n°. i. — Mil. Swb. 34- —
Kr. 23.

') Mil. Swb. 107.
8) Mil. Swb. 23.

Mil. Swb. 24—25
het hoofd van het daarbij betrokken Departement van Marine
of van Oorlog *), hetzij binnen zijn diensttijd worden opge-
roepen om aan zijn verplichten krijgsdienst te voldoen, hetzij
kunnen worden toegelaten tot eene verbintenis tot vrijwilligen
krijgsdienst2).

25 d?)3) De verlaging kan door den rechter 4) worden
uitgesproken:

i°. bij elke veroordeeling van een onderofficier 5) dien de
rechter4) op grond van het begane feit onwaardig of ongeschikt
acht, in den door hem bekleeden rang te blijven dienen, in
welk geval de veroordeelde bij het vonnis verlaagd wordt tot
den stand van matroos of soldaat met aanduiding tevens van
eene bepaalde klasse, indien bij het onderdeel der krijgsmacht
waartoe hij behoort, de mindere militairen6) in klassen zijn
verdeeld;

2°. bij elke veroordeeling van een minderen militair 6),
behoorende tot een onderdeel der krijgsmacht bij hetwelk de
mindere militairen in klassen zijn verdeeld, dien de rechter4)
op grond van het begane feit onwaardig of ongeschikt acht,
in de klasse waarin hij is aangesteld, te blijven dienen, in welk
geval bij het vonnis wordt bepaald tot welke lagere klasse de
veroordeelde zal behooren.

Bij de zeemacht mag de verlaging niet verder gaan dan
tot in de laagste klasse, waaruit de veroordeelde heeft kunnen
opklimmen tot den rang, dien hij bekleedde, of tot de klasse
waartoe hij behoorde tijdens zijne veroordeeling, met dien
verstande dat niemand kan worden verlaagd tot eene uitsluitend
bij eene opleiding voorkomende kwaliteit.
25 Degradatie: C.W. 1799, II", 20, 21. — Ontw. L. 1808, XI, 14, XII, 6, XIII, 27. —

Ontw.Z. 1808, IV, 6, V, 6, 13 — 15. — Ontw. Z. 1810, 42. — Ontw. Z. 1814, 51 — 53. —
— C.W.Z. 40 — 42. — Ontw. L. 1814, 41. — Ontw. L. 1815 en C.W.L. 37 — 39.

') Bij art. i van de wet van 20 Februari
1928 (Stb. n°. 38) is bepaald dat alle
bevoegdheden en verplichtingen bij de
wet verleend en opgelegd aan den
Minister van Marine of aan dien van
Oorlog overgaan op den Minister van
Defensie.

2) Vgl. Mil. Swb. 36.
3) Vgl. Mil. Swb. 19, 266. — Kr. 4, A, n°. 7,

5, A, n°. 7, 16, 17, 31 n°. 4, 32 n°. 4.
') Mil. Swb. 37.
s) Mil. Swb. 680.
c) Mil. Swb. 686,
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Mil. Swb. 26—29
l£t ( K\e plaatsm§ m eene straf klasse l) kan door
ZO (IJv den rechter 2) worden bevolen bij elke ver-
oordeeling van een minderen militair 3) wiens onderwerping
aan eene gestrengere krijgstucht hij op grond van het begane
feit noodzakelijk acht.

Wanneer deze straf wordt uitgesproken tegen een tot eene
hoogere klasse behoorenden matroos of soldaat, gaat zij van
rechtswege gepaard met verlaging tot de laagste klasse, tot
welke ingevolge artikel 25 de verlaging kan worden toegepast.

27 (19)
De plaatsing in eene strafklasse wordt op-
gelegd voor een tijd, bij het vonnis te bepalen,

van ten minste drie maanden *) en ten hoogste twee jaren.
De straf gaat in op den dag waarop de veroordeelde in de

tot hare uitvoering bestemde inrichting6) is aangekomen, be-
houdens dat zij door aan boord van een oorlogsvaartuig 6)
buitengaats veroordeelde militairen geheel of ten deele in de
tuchtklasse aan boord 7) kan worden ondergaan.

-o f •. Indien een in eene strafklasse geplaatste
^ö *• ' militair uit den militairen dienst wordt ont-
slagen 8), gaat zijn ontslag uit de strafklasse van rechtswege
daarmede gepaard 9).

(21"» 1(r)
*• ' '

^e veroordeelde tot plaatsing in eene straf-
klasse n) kan voorwaardelijk daaruit ontslagen

worden.
Dit voorwaardelijk ontslag is te allen tijde herroepbaar,

ingeval het gedrag van den veroordeelde te wenschen overlaat.
De tijd verloopen tusschen het voorwaardelijk ontslag en

de herplaatsing in de strafklasse, wordt niet in rekening ge-
bracht op den duur der straf.

De in eene strafklasse geplaatste wiens voorwaardelijk ontslag
is herroepen, kan niet opnieuw voorwaardelijk ontslagen worden.
') Mil. Swb. 19, 27—34.
') Mil. Swb. 37.
>) Mil. Swb. 684.
«) Swb. 88.
5) Vgl. Mil. Swb. 21, 32.
•) Mil. Swb. 70.
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') Kr. 18*.
•) Mil. Swb. 23, 24, 47.
•) Mil. Swb. 26, 27. — Vgl. Kr. 23, 69.

10) Vgl. Swb. 15, 153 en isb. — Mil. Swb.
32*. — Kr. 23.

") Mil. Swb. 26, 27.

Mil. Swb. 29—31
De straf van plaatsing in eene strafklasse wordt geacht geheel

te zijn ondergaan, indien hetzij de diensttijd, hetzij de straftijd
van den voorwaardelijk ontslagene zonder herroeping is ver-
streken.

5 O (22) 11 ^e besluiten van voorwaardelijk ontslag 2) en
J die van herroeping 2) worden genomen door
of vanwege het hoofd van het daarbij betrokken Departement
van Marine of van Oorlog 3), de eerste op voorstel of na inge-
wonnen bericht van den met het bevel over de strafklasse
belasten officier, de laatste op voorstel of na ingewonnen bericht
van den commandeerenden officier onder wiens bevel de
veroordeelde staat.

Ingeval de veroordeelde zich op een oorlogsvaartuig 4)
buitengaats bevindt, kan het besluit van voorwaardelijk ontslag,
zoo noodig, door den commandeerenden officier genomen
worden.

De voorwaardelijk ontslagene wiens gedrag naar het oordeel
van den commandeerenden officier onder wiens bevel hij staat,
te wenschen overlaat, kan door dezen in arrest gesteld, of,
ingeval hij zich op een oorlogsvaartuig 4) buitengaats bevindt,
voorloopig in de tuchtklasse 6) geplaatst worden.

De commandeerende officier is verplicht daarvan zoodra
mogelijk kennis te geven aan de overheid die tot de herroeping
van het voorwaardelijk ontslag gerechtigd is.

Volgt daarna de herroeping, dan wordt herplaatsing geacht
geschied te zijn op den dag, waarop de in het derde lid om-
schreven voorloopige maatregel is toegepast.

/2_\e voorwaardelijk uit de strafklasse ont-
slagene 6) kan vóór het tijdstip waarop zijn

straftijd zonder herroeping van het voorwaardelijk ontslag is

31 Ontw. 1807, III, 14. — Ontw. R.K.L. 1814, 23.

') Vgl. Swb. 16. — Mil. Swb. 326. — Kr. 23.
') Mil. Swb. 29.
s) Bij art. l van de wet van 20 Februari

1928 (Stb. n°. 38) is bepaald dat alle
bevoegdheden en verplichtingen bij de
wet verleend en opgelegd ain den

Minister van Marine of aan dien van
Oorlog, overgaan op den Minister van
Defensie.
Mil. Swb. 70.
Kr. 184.

•) Mil. Swb. 29.— Vgl. Kr. 23.
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Mil. Swb. 31—32
verstreken, niet in aanmerking komen om bevorderd of in eene
hoogere klasse aangesteld te worden.

(24) ̂\ )
^e m"cntm§ en indeeling der straf klassen,
^g inwendige dienst en de tucht worden bij

algemeenen maatregel van bestuur geregeld.
Daarbij worden tevens de voorschriften, noodig ter uitvoering

van de artikelen 29 en 30, vastgesteld.

Besluit van den 3isten Juli 1922 (Staatsblad n". 475),
tot vaststelling van een algemeenen maatregel van be-
stuur ingevolge artikel 32 van het Wetboek van Militair
Strafrecht en artikel 23 van de Wet op de Krijgstucht,
betreffende de straf- en tuchtklassen voor de zee- en
voor de landmacht, zooals dat is gewijzigd bij besluit

van 26 Januari 1925 (Staatsblad n". 22)

HOOFDSTUK I

Stro/klassen

TITEL I

Algemeene bepalingen betreffende de straf klassen

1. Het aantal der strafklassen wordt bepaald op twee voor de zeemacht
en een voor de landmacht.

Een der strafklassen voor de zeemacht is gevestigd binnen het Rijk in
Europa en de andere in Nederlandsch-Indië.

De plaatsen waar de strafklassen gevestigd zijn, worden door Onzen
daarbij betrokken Minister van Marine of van Oorlog aangewezen 2).

2. De strafklasse binnen het Rijk in Europa voor de zeemacht en die
voor de landmacht kunnen zijn gevestigd in hetzelfde gebouw.

3. (Dit artikel is vervallen krachtens Besluit van 26 Januari 1925, Staats-
blad n°. 22).

) Vgl. Kr. 23. — Stb. 1922 nos. 65 en 66,
na letter d. — Stb. 1923 nos. 355 en
356, 10.

2) Te Nieuwersluis; zie Mil. Recht. Tijd-
schrift XXV, 191 en XXXI, 2.
In Nederlandsch-Indië: te Soerabaja.
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TITEL II

Inrichting en beheer der strafklassen

§ i. I n r i ch t i ng

4. Elke strafklasse is in het algemeen ingericht tot verpleging in gemeen-
schap, met dien verstande dat, voorzoover de inrichting daartoe gelegenheid
biedt, de manschappen onderling kunnen worden afgezonderd overeenkomstig
het bepaalde in de navolgende artikelen.

§ 2. Beheer

a. Algemeene bepalingen

5. Het opperbeheer der strafklassen voor de zeemacht berust bij Onzen
Minister van Marine, dat der strafklasse voor de landmacht bij Onzen
Minister van Oorlog.

Waar in de navolgende bepalingen wordt gesproken van Onzen Minister,
zonder nadere aanduiding, wordt daarmede, voor zoover de strafklassen
voor de zeemacht betreft, bedoeld Onze Minister van Marine en, voor
zoover de strafklasse voor de landmacht aangaat, Onze Minister van Oorlog.

6. De vaststelling van huishoudelijke reglementen voor de strafklassen
geschiedt naar de beginselen van dit besluit door Onzen Minister.

b. Personeel

7. Als commandant van elke strafklasse wordt door Onzen Minister
een officier aangewezen.

Indien dezelfde officier belast wordt met het bevel over meer dan eene
strafklasse, geschiedt diens aanwijzing bij gemeenschappelijke beschikking
van Onze Ministers van Marine en van Oorlog.

8. Bij elke strafklasse wordt het voor den dienst benoodigde militaire
personeel geplaatst.

De aanwijzing van dat militaire personeel geschiedt door of vanwege
Onzen Minister.

c. De Commandant in het bijzonder

9. De commandant is verantwoordelijk voor den goeden gang van zaken
in de inrichting.

Hij stelt zich zooveel mogelijk op de hoogte van het verleden en de persoon-
lijke eigenschappen der in de strafklasse geplaatste manschappen, ten einde
met betrekking tot ieder hunner in het bijzonder de maatregelen te kunnen
treffen, geschikt ter bereiking van het doel der plaatsing.
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Hij waakt voor de naleving van de wettelijke en administratieve voor-

schriften.
Ingeval van noodzakelijkheid om af te wijken van de in dit reglement

gegeven voorschriften, treft hij zoodanige maatregelen als door de omstan-
digheden geboden zijn.

10. De commandant dient jaarlijks een beknopt verslag in aan Onzen
Minister betreffende de resultaten der verpleging, het gevoerd beheer en
den toestand der inrichting.

Buitengewone voorvallen brengt de commandant onverwijld ter kennis
van dien Minister.

TITEL III

Indeeling en verpleging

§ i. A l g e m e e n e bepa l i ngen

11. Bij aankomst in de straf klasse worden de manschappen in ontvangst
genomen door den commandant, die de voor hunne opneming noodige
maatregelen treft.

12. De manschappen der strafklasse mogen enkel in het bezit zijn van
zaken door of vanwege den commandant der inrichting hun verstrekt of
in hun bezit gelaten.

13. Alle manschappen worden aan een voortdurend nauwgezet genees-
kundig toezicht onderworpen, met name ook wat hun geestelijken toestand
betreft.

14. Omtrent de manschappen wordt een register aangelegd, waarin
worden gehouden alle aanteekeningen welke van beteekenis zijn voor de
kennis van ieders persoonlijkheid; daarbij behoort eene uitvoerige en zoo
nauwkeurig mogelijke beschrijving van afkomst en verleden, lichamelijken
en geestelijken toestand.

15. In buitengewone gevallen kan aan manschappen, krachtens alge-
meene of bijzondere machtiging van Onzen Minister, onder de door of
namens dezen te stellen waarborgen, worden vergund tijdelijk de straf-
klasse te verlaten.

16. De briefwisseling van of met de manschappen staat onder toezicht
van den commandant.

17. Op tijden in het huishoudelijk reglement te bepalen, kan aan de
manschappen worden toegestaan, bezoeken te ontvangen.

Omtrent de toelating van de zich aanmeldende personen beslist de com-
mandant, behoudens beroep op eene door Onzen Minister aan te wijzen
autoriteit.
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18. De commandant treft, zoo noodig na ingewonnen geneeskundig
advies, alle maatregelen, welke in het belang van de gezondheid en de licha-
melijke reinheid der manschappen noodig zijn.

19. De kleeding en uitrusting der manschappen geschiedt op den voet
van die der gewone militairen, naar regelen door Onzen Minister te stellen.

20. De voeding der manschappen is, behoudens het bepaalde in artikel 43,
de gewone voeding van mindere militairen hetzij van de zee- hetzij van de
landmacht in gewonen dienst, met dien verstande dat extra-verstrekkingen
uitsluitend aan de derde afdeeling kunnen gegeven worden.

Voor de voeding van hen wier gezondheidstoestand buitengewone maat-
regelen te dezen aanzien noodig maakt, geeft de commandant, na ingewonnen
geneeskundig advies, in elk bijzonder geval de noodige voorschriften.

21. Alle manschappen nemen dagelijks, wanneer het weder dit toelaat,
beweging in de open lucht.

§ 3. V e r d e e l i n g der m a n s c h a p p e n in a f d e e l i n g e n

22. De manschappen worden ingedeeld in drie afdeelingen.
De eerste afdeeling is bestemd voor de opneming en waarneming van

alle nieuw inkomenden zoomede van hen die uit hoofde van hun gedrag
uit de tweede of derde afdeeling naar de eerste worden teruggeplaatst.

De tweede of gewone afdeeling is bestemd voor de opneming van hen
die daarheen uit de eerste afdeeling worden overgeplaatst en van hen die
uit hoofde van hun gedrag uit de derde afdeeling naar de tweede worden
teruggeplaatst.

De derde afdeeling is bestemd voor de opneming van hen, die in de tweede
afdeeling voldoende daadwerkelijke blijken hebben gegeven van verbetering.

De terugplaatsing naar de eerste afdeeling geschiedt door den comman-
dant, onder nadere goedkeuring van Onzen Minister.

23. De manschappen der eerste afdeeling kunnen, voor zoover de in-
richting daartoe gelegenheid biedt, van elkander en van die der overige
afdeelingen afgezonderd worden gehouden. In dit geval kan nochtans arbeid
in gemeenschap worden opgedragen en kan onderricht in gemeenschap
worden verstrekt.

In de tweede en in de derde afdeeling is de verpleging gemeenschappelijk
behoudens dat de manschappen der tweede afdeeling, voor zoover de in-
richting "daartoe gelegenheid biedt, gedurende den nacht onderling worden
afgezonderd. Deze afdeelingen worden zooveel mogelijk van elkander af-
gezonderd gehouden. De slotzin van het voorgaande lid is van toepassing.
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24. In de eerste afdeeling verblijven de manschappen dertig dagen of

zooveel korter als de commandant, na ingewonnen geneeskundig advies,
voor hunne waarneming en aanvankelijke behandeling voldoende acht.

Zij die uit de tweede of derde afdeeling naar de eerste worden terug-
geplaatst, verblijven aldaar zoolang als de commandant voldoende oordeelt,
doch ten hoogste zestig dagen.

25. Manschappen die voor verpleging in afzondering ongeschikt blijken
te zijn, worden niet in afzondering verpleegd.

26. De manschappen der tweede afdeeling kunnen, wanneer hun aantal
daartoe aanleiding geeft, in groepen worden ingedeeld.

De indeeling geschiedt in de eerste plaats op grond van de persoonlijke
eigenschappen der manschappen.

27. Aan de manschappen der tweede afdeeling wordt in den regel voor
den arbeid, daaronder niet begrepen militaire oefeningen, eene geldelijke
belooning toegekend.

28. De manschappen der derde afdeeling kunnen op gelijken voet als
de manschappen der tweede afdeeling in groepen worden ingedeeld.

Zij worden in den regel gedurende den nacht niet onderling afgezonderd.

29. Aan de manschappen der derde afdeeling wordt als regel voor den
arbeid, daaronder niet begrepen militaire oefeningen, eene geldelijke be-
looning toegekend, welke hooger is dan die voor de manschappen der tweede
afdeeling.

30. Aan de manschappen der derde afdeeling worden voorrechten toe-
gekend, als het bezoeken van eene cantine, het bijwonen van voordrachten
en lezingen, vergunning tot uitgaan en andere, nader bij het huishoudelijk
reglement te regelen.

§ 4. A r b e i d en o n d e r w i j s

31. De manschappen verrichten arbeid en ontvangen militair onderricht.
Onder arbeid worden militaire oefeningen begrepen.
Zij ontvangen voor zoover noodig gewoon lager onderwijs.

32. In de strafklasse geldt als regel dat gedurende eiken werkdag ten
minste tien uren aan arbeid en onderwijs worden besteed.

De arbeid wordt zooveel mogelijk ingericht met het oog op de bevordering
van militaire eigenschappen en van geschiktheid voor het onderdeel der
krijgsmacht, waartoe de manschappen behooren, en kan voorts worden
dienstbaar gemaakt aan het aankweeken en bevorderen van vakkennis.

De arbeid wordt verricht overeenkomstig een door den commandant
vastgesteld plan, dat aan de goedkeuring van Onzen Minister onderworpen is.
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33. Waar eene strafklasse en eene tuchtklasse in hetzelfde gebouw

gevestigd zijn, wordt het vuile werk ten behoeve van den huisdienst bij voor-
keur aan de manschappen der strafklasse opgedragen.

34. De belooning voor den arbeid, bedoeld bij de artikelen 27 en 29,
wordt bepaald naar regelen door Onzen Minister te stellen.

35. De toegekende geldelijke belooning wordt, behoudens het bepaalde
bij het derde lid, niet uitbetaald, doch op de rekening der manschappen
geboekt.

Zij kan gedurende den straftijd ten behoeve der manschappen worden
aangewend of met hunne toestemming voor andere doeleinden worden
gebezigd.

Aan de manschappen der derde afdeeling, die vergunning hebben tot uit-
gaan, kan door den commandant een gedeelte van de aan hen tijdens den
straftijd toegekende geldelijke belooning worden ter hand gesteld.

36. Moedwillig door de manschappen tijdens hun straftijd toegebrachte
schade kan ook op de hun tijdens den straftijd toegekende geldelijke belooning
worden verhaald.

37. Aan manschappen die tot het verrichten van arbeid ongeschikt zijn
en uit dien hoofde geene geldelijke belooning ontvangen of wier in de inrich-
ting ontvangen geldelijke belooning daartoe ontoereikend is, kan door den
commandant worden vergund voor het koopen van versnaperingen over
eigen gelden te beschikken.

§ 5. G o d s d i e n s t i g e v e r z o r g i n g

38. De zorg voor de geestelijke belangen der manschappen in de straf-
klassen binnen het Rijk in Europa wordt, voor zoover het de Roomsch-
Katholieke militairen betreft, opgedragen aan den Hoofdaalmoezenier van
Leger en Vloot; wat betreft de Protestantsche militairen, aan den Raad
van Leger- en Vlootpredikanten; wat betreft de militairen van de Israëlie-
tische gezindte, aan den voorganger der Israëlietische gemeente ter plaatse.

39. De geestelijke verzorging der Protestantsche militairen in engeren
zin, rakende het ambtelijke werk van de kerken, waartoe de militairen in
de strafklassen binnen het Rijk in Europa behooren, blijft aan die kerken
opgedragen, en zal door den Raad van Leger- en Vlootpredikanten met de
kerken en den commandant worden geregeld.

40.1). De zorg voor de geestelijke belangen der manschappen in de straf-
klasse in Nederlandsch-Indië voor de zeemacht geschiedt zooveel mogelijk
op gelijken voet als die voor de geestelijke belangen der andere schepelingen.
De Gouverneur-Generaal is bevoegd dienaangaande nadere voorschriften
te geven.

Dit artikel is aldus gewijzigd bij Besluit van 26 Januari 1925 (Stb. n°. 22).
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41. Op Zondagen en erkende godsdienstige feestdagen of kerkdagen

wonen de manschappen de godsdienstoefeningen in of, zoo noodig onder
geleide, buiten de strafklasse bij.

Zij nemen aan het te hunnen behoeve gegeven godsdienstonderwijs deel.
Vrijstelling van een en ander kan op verzoek van ouders of voogden van

minderjarige manschappen of om gewichtige redenen door den commandant
worden verleend.

42. Op Zondagen en door Onzen Minister te bepalen feestdagen wordt
geen arbeid verricht.

De manschappen van de onderscheidene godsdienstige gezindten zijn
op de door hen als rustdag te vieren godsdienstige feestdagen van arbeid
vrijgesteld.

Onder arbeid worden in dit artikel niet begrepen huishoudelijke bezigheden.

§ 6. Tucht

43. Met inachtneming der navolgende voorschriften en onverminderd
de toepassing van de Wet op de Krijgstucht is in de strafklasse de oplegging
van huishoudelijke straffen geoorloofd.

De huishoudelijke straffen zijn:
l°. onthouding van lectuur, van bezoek, van het schrijven of ontvangen

van brieven, van het gebruik maken van eene cantine, van het ontvangen van
een geldelijke belooning voor den arbeid of van andere voorrechten;

2°. het verrichten van bijzondere diensten;

3°. afzondering;
4°. verstrekking van water en brood of rijst in plaats van het gewone

voedsel.
Onderscheidene dezer straffen kunnen gelijktijdig worden opgelegd.
Krijgstuchtelijke en huishoudelijke bestraffing sluiten elkander uit.

44. De huishoudelijke straffen worden opgelegd voor een bepaalden
termijn en wel:

de onthouding van voorrechten gedurende ten hoogste drie maanden;

het verrichten van bijzondere diensten gedurende ten hoogste ééne maand:

de afzondering gedurende ten hoogste veertien dagen;

de verstrekking van water en brood of rijst in plaats van het gewone voedsel,
gedurende ten hoogste veertien dagen.

Onder verstrekking van water en brood of rijst in plaats van het gewone
voedsel wordt verstaan, dat de gestrafte niet anders dan water en brood ot
rijst ontvangt hetzij om den anderen dag, hetzij gedurende ten hoogste vier
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achtereenvolgende dagen, hetzij tweemaal gedurende ten hoogste drie
achtereenvolgende dagen, met dien verstande, dat het aantal dagen waarop
het gewone voedsel wordt verstrekt, ten minste even groot moet zijn als
het daaraan voorafgegaan aantal dagen waarop de verstrekking van water
en brood of rijst iri plaats van het gewone voedsel heeft plaats gevonden.

De bepaling van het voorgaande lid geldt ook bij het na elkander doen
ondergaan van twee of meer straffen van verstrekking van water en brood
of rijst in plaats van het gewone voedsel.

45. De huishoudelijke straffen kunnen voorwaardelijk worden uitge-
sproken in dier voege dat bepaalde verplichtingen worden gesteld, waaraan
de gestrafte heeft te voldoen. Ingeval van voldoening daaraan wordt de
straf beschouwd als niet te zijn opgelegd.

46. De opgelegde huishoudelijke straffen kunnen worden ingekort
wanneer de gestrafte daadwerkelijk berouw aan den dag legt.

47. De huishoudelijke straffen worden opgelegd door den commandant,
na den betrokkene te hebben gehoord.

Tegen elke door hem opgelegde huishoudelijke straf als bedoeld in artikel 43,
staat den gestrafte beroep open bij een door Onzen Minister aan te wijzen
autoriteit. Deze beslist na den commandant en den gestrafte te hebben
gehoord. De straf gaat niettegenstaande beroep onmiddellijk in.

48. Van elke oplegging van huishoudelijke straffen wordt aanteekening
gehouden in een register waarvan het model door Onzen Minister wordt
vastgesteld.

49. Onverminderd de bepalingen van deze paragraaf is de commandant,
na zoo mogelijk geneeskundig advies te hebben ingewonnen, bevoegd,
manschappen door afzondering of door het bezigen van andere voorzorgs-
of dwangmaatregelen voor zich zelven of anderen onschadelijk te maken.

Van elke uitoefening der bij het voorgaande lid bedoelde bevoegdheid
geeft dé commandant onverwijld kennis aan een door Onzen Minister aan-
gewezen autoriteit.

TITEL IV

Ontslag

50. De manschappen der derde afdeeling kunnen voor voorwaardelijk
ontslag uit de strafklasse in aanmerking worden gebracht.

Naar regelen door Onzen Minister te stellen, worden omtrent hunne
geschiktheid voor zoodanig ontslag op gezette tijden rapporten uitgebracht.

Eveneens kunnen alle militairen die overeenkomstig artikel 27, tweede lid,
' van het Wetboek van Militair Strafrecht de straf van plaatsing in eene straf-

klasse in de tuchtklasse aan boord ondergaan, voor zoodanig ontslag in
aanmerking komen.
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51. De voorstellen of in te winnen berichten, bedoeld bij het eerste lid

van artikel 30 van het Wetboek van Militair Strafrecht, houden in:
A. ingeval voorwaardelijk ontslag wordt voorgesteld of overwogen:
i°. de vermelding van de rechterlijke uitspraak uit kracht waarvan de

veroordeelde zich in de strafklasse bevindt, van den dag waarop de straftijd
is ingegaan, en van dien waarop deze zal eindigen;

2°. de mededeeling van feiten of omstandigheden, van belang voor de
beoordeeling van de vraag of voorwaardelijk ontslag zou kunnen worden
verleend;

3°. indien geen voorstel van den commandant is uitgegaan, zijn advies;
4°. de voorwaarden welke, naar het oordeel van den commandant, in

elk bijzonder geval aan het voorwaardelijk ontslag zouden behooren te
worden verbonden;

B. ingeval herroeping van een voorwaardelijk ontslag wordt voorgesteld
of overwogen:

i°. de vermelding van het besluit van voorwaardelijk ontslag en van den
dag waarop dit is ten uitvoer gelegd;

2°. de mededeeling van feiten of omstandigheden, van belang voor de
beoordeeling van de vraag of herroeping van het voorwaardelijk ontslag
zou behooren te volgen;

3°. indien geen voorstel van den commandeerenden officier onder wiens
bevel de ontslagene staat, is uitgegaan, zijn advies.

52. Bij de voorstellen of berichten, bedoeld bij het voorgaande artikel,
worden overgelegd:

A. ingeval voorwaardelijk ontslag wordt voorgesteld of overwogen:
i°. het uittreksel uit de rechterlijke uitspraak uit kracht waarvan de

veroordeelde zich in de strafklasse bevindt;
2°. een door den commandant onderteekende staat, vermeldende alle

straffen door den veroordeelde tijdens zijn verblijf in de strafklasse beloopen;
3°. een uittreksel uit het register, bedoeld bij artikel 14;
B. ingeval herroeping van een voorwaardelijk ontslag wordt voorgesteld

of overwogen:
i°. een afschrift van het besluit van voorwaardelijk ontslag;
2°. eene opgave onderteekend door den commandeerenden officier

onder wiens bevel de ontslagene staat, en vermeldende alle straffen door
dezen sedert zijn voorwaardelijk ontslag beloopen.

53. Wanneer de overheid die tot het verleenen van voorwaardelijk
ontslag gerechtigd is, oordeelt dat er termen zijn tot zoodanig ontslag, wordt
buiten het geval van artikel 30, tweede lid, van het Wetboek van Militair
Strafrecht het besluit daartoe medegedeeld aan den commandant der straf-
klasse.
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In het besluit worden zoo noodig regelen gegeven omtrent het toezicht,

op de voorwaardelijk ontslagenen uit te oefenen.
Die commandant draagt voor de uitvoering zorg, nadat de veroordeelde

zich tot de nakoming der gestelde voorwaarden schriftelijk bereid heeft
verklaard.

Het besluit tot voorwaardelijk ontslag wordt tevens gebracht ter kennis
van den ambtenaar belast met de zorg voor het doen ten uitvoer leggen van
de veroordeeling tot plaatsing in eene strafklasse.

Een afschrift van het besluit wordt gezonden aan Onzen Minister, voor
zoover dat besluit niet door hem is genomen.

54. Bij het voorwaardelijk ontslag doet de commandant aan den veroor-
deelde uitreiken een ontslagbrief, waarvan het model bij gemeenschappelijke
beschikking van Onze Ministers van Marine en van Oorlog wordt vastgesteld.

Wordt den voorwaardelijk ontslagene vermindering van straf verleend,
zoo geschiedt hiervan aanteekening op het afschrift.

Het extract uit de rechterlijke uitspraak, bedoeld bij artikel 52 onder A,
berust bij den commandeerenden officier, onder wiens bevel de voorwaardelijk
ontslagene staat.

55. De kennisgeving van de inarreststelling of de voorloopige plaatsing
in eene tuchtklasse, bedoeld bij het derde lid van artikel 30 van het Wetboek
van Militair Strafrecht, geschiedt onder opgave van de redenen welke tot
die inarreststelling of voorloopige plaatsing hebben geleid.

56. Wanneer de overheid die tot de herroeping van het voorwaardelijk
ontslag gerechtigd is, oordeelt dat er termen zijn tot zoodanige herroeping,
wordt het besluit daartoe medegedeeld aan den commandeerenden officier
onder wiens bevel de ontslagene staat, die voor de uitvoering zorg draagt,
met inachtneming van het derde lid van artikel 29 en van het laatste lid van
artikel 30 van het Wetboek van Militair Strafrecht.

Door de zorg van dien commandeerenden officier geschiedt aanteekening
van de herroeping op het uittreksel bedoeld bij artikel 52 onder A.

Gelijktijdig geschiedt kennisgeving van het besluit aan den ambtenaar
met de zorg voor het doen ten uitvoer leggen van de veroordeeling tot plaatsing
in eene strafklasse belast.

Een afschrift van het besluit van herroeping wordt gezqnden aan Onzen
Minister, voor zoover dat besluit niet door hem is genomen.

57. Worden in de gevallen, bedoeld bij artikel 30, derde lid, van het Wet-
boek van Militair Strafrecht, geene termen gevonden tot herroeping van het
voorwaardelijk ontslag, zoo wordt zulks gebracht ter kennis van den com-
rnandeerenden officier, die voor de opheffing van het arrest of van de voor-
loopige plaatsing in de tuchtklasse zorg draagt.

58. Verstrijkt de straftijd zonder dat herroeping heeft plaats gehad,
zoo wordt het uittreksel uit de rechterlijke uitspraak, krachtens artikel 52
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overgelegd, door de zorg van den commandeerenden officier teruggezonden
aan den bij dat artikel bedoelden commandant der strafklasse.

59. (Dit artikel is vervallen krachtens Besluit van 26 Januari 1925, Stb.
n°. 22).

60 1). Voor de toepassing van dezen Titel geldt, voor zoover betreft
personen die ingevolge artikel 27, tweede lid, van het Wetboek van Militair
Strafrecht de straf van plaatsing in eene strafklasse in de tuchtklasse aan
boord ondergaan, als de commandant der strafklasse de commandeerende
officier van het oorlogsvaartuig.

TITEL V

Bijzondere bepalingen betreffende de strafklasse in Nederlandsch-Indie
•voor de zeemacht

61 L). De bevoegdheden, voor Onzen Minister van Marine voortvloeiende
uit de artikelen i, derde lid, 5, eerste lid, 6, 7, eerste lid, 8, tweede lid, 15,
17, tweede lid, 19, 22, laatste lid, 32, laatste lid, 34, 42, eerste lid, 47, tweede
lid, en 48, komen voor zoover de strafklasse in Nederlandsen-Indië voor de
Zeemacht betreft, toe aan den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië.

De Gouverneur-Generaal heeft het recht deze bevoegdheden, zoomede
die, welke art. 40 hem toekent, over te dragen aan eene door hem aangewezen
autoriteit van de Zeemacht in Nederlandsch-Indië.

Het verslag, bedoeld in het eerste lid van artikel 10, en de kennisgevingen
ingevolge het tweede lid van artikel 10 en ingevolge artikel 49 geschieden ten
aanzien van de strafklasse in Nederlandsch-Indië voor de Zeemacht aan
den Gouverneur-Generaal.

02. De Europeesche en inlandsche manschappen der strafklasse in
Nederlandsch-Indië voor de Zeemacht kunnen in van elkander afgezonderde
gedeelten der inrichting worden gehuisvest.

TOELICHTING

De nieuwe militaire Wetboeken eischen eene regeling te treffen bij alge-
meenen maatregel van bestuur van de straf- en tuchtklassen.

Als bekend mag worden verondersteld dat het getal militairen, hetwelk
thans in de bestaande zoodanige klassen is opgenomen uiterst gering is.

Daargelaten nu in hoeverre zulks mede is toe te schrijven aan de in-
richting der bestaande klassen, dient naar het oordeel der ondergeteekenden
rekening te worden gehouden met de mogelijkheid, dat het bedoeld aantal
ook in de toekomst zeer gering zal blijven. Dit bracht de noodzakelijkheid
mede om den algemeenen maatregel van bestuur, waarvan in den aanhef
dezer toelichting sprake is, zoo elastisch te ontwerpen, dat de opzet en
inrichting der toekomstige klassen op de meest eenvoudige en minst kostbare
wijze zoude worden geregeld.

*) Dit artikel is aldus gewijzigd bij Besluit van 26 Januari 1925 (Stb. n°. 22).

Mil. Swb. 32—34
Uiteraard kan het aantal der straf klassen voor de zeemacht niet op

minder dan twee worden gesteld, vermits ook in Ned.-Indiè zoodanige
klasse gevestigd moet zijn. Hetzelfde geldt voor het aantal der tucht-
klassen voor de zeemacht, terwijl ingevolge den eisch der wet mede aan
boord van schepen buitengaats, een tuchtklasse moet wezen.

Voor de landmacht daarentegen kan met één straf- en één tuchtklasse
worden volstaan.

Het kwam er nu op aan voor de genoemde klassen eene organisatie te
ontwerpen van een dusdanige soepelheid, dat zij eenerzijds ook bij een
minimum aantal gestraften bruikbaar zal zijn en dat zij anderzijds aan-
stonds aan zich wijzigende omstandigheden kan worden aangepast.

De ondergeteekenden meenen er in geslaagd te zijn een zoodanige organi-
satie te ontwerpen. Bij een minimum aantal gestraften zal deze organisatie
met zeer geringe kosten kunnen worden doorgevoerd zonder zelfs dan haar
nuttig effect in te boeten gelijk bij enkele lezing der artikelen aanstonds
zal blijken.

Ondergeteekenden veroorloven zich overigens naar die artikelen te
verwijzen.

11 (2<C\) ^e rï'rï gedurende welken een veroordeeld
33 *• ' militair 2) van de vrijheid beroofd is geweest
tot het ondergaan van de hem opgelegde straf, het verblijf in
eene strafklasse 3) daaronder begrepen, wordt niet als diensttijd
medegerekend.

Hetzelfde geldt ten aanzien van den tijd door een veroor-
deelden militair 2) vóór de tenuitvoerlegging der rechterlijke
uitspraak voorloopig in verzekerde bewaring doorgebracht,
doch alleen ingeval en voor zoover bij de rechterlijke uitspraak
is bepaald, dat die tijd bij de uitvoering van de hem opgelegde
straf geheel of gedeeltelijk zal worden in mindering gebracht4).

1/i (26)5") Tijdens het ondergaan van gevangenisstraf,
34 *• ' ' militaire detentie of hechtenis, vervangende
hechtenis daaronder begrepen, en tijdens zijn verblijf in de
strafklasse is de veroordeelde militair 2) onbevoegd ridderorden,
33—34 Verlies van diensttijd enz.: Ontw. L. 1815 en C.W.L. 46.
34 Ontw. 1807, III, 14.

') Vgl. Kr. 23. — Stb. 1902, nos. 87 en 90, 3) Vgl. Mil. Swb. 296.
§ 2. — Stb. 1922 nos. 65 en 66, na, 4) Swb. 27.
letter d. — Stb. 1923 nos. 355 en 356, 10. ") Vgl. Mil. Swb. 23c — Kr. 23. — Swb.

) Mil. Swb. 60—63. — Stb. 1899, n°. 128, 435, n°. i.
36.



Mil. Swb. 34—38
eereteekenen, medailles of onderscheidingsteekenen, voor zoover
deze beide laatste ter zake van vorigen dienst bij de gewapende
macht zijn verkregen, te dragen.

"2. £ (27} l~) Ontzetting van de rechten, vermeld in artikel
DJ *• '' ' 28, n°. i en 3 van het Wetboek van Strafrecht
en, indien de veroordeelde niet militair is 2), tevens van het
recht, vermeld in n°. 2 van dat artikel, kan worden uitgesproken
bij veroordeeling wegens eenig opzettelijk gepleegd misdrijf3),
in dit Wetboek omschreven.

(2g\v
^ ' '

De militair 5) die ontzet is van het in artikel 28
~ n°. 2 van het Wetboek van Strafrecht ver-
melde recht, zal na het verstrijken van den duur der ontzetting 6),
alleen in bijzondere gevallen ter beoordeeling van het hoofd
van het daarbij betrokken Departement van Marine of van
Oorlog 7), hetzij binnen zijn diensttijd worden opgeroepen
om aan zijn verplichten krijgsdienst te voldoen, hetzij kunnen
worden toegelaten tot eene verbintenis tot vrijwilligen krijgs-
dienst.
•T,— De bijkomende straffen 8), welke krachtens
J l dezen Titel kunnen worden opgelegd, worden
uitsluitend door den militairen rechter °) toegepast.

TITEL III

Uitsluiting, vermindering en verhooging der strafbaarheid

-,O /2<)\0\t strafbaar is hij die u) in tijd van oorlog12)
J binnen de grenzen zijner bevoegdheid een
naar de regelen van het oorlogsrecht geoorloofd feit begaat,

l ) Vgl. Swb. 29, 39 septies.
'') Vgl. Inv. M. S. T. 77, 78.
s) Vgl. Swb. 78.
4) Vgl. Mil. Swb. 24, 107.
") Mil. Swb. 60—65. — Stb. 1899, n°. 128,

36.
") Swb. 31.
7) Bij art. i van de wet van 20 Februari

1928 (Stb. n°. 38) is bepaald dat alle
bevoegdheden en verplichtingen bij de
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wet verleend en opgelegd aan den
Minister van Marine of aan dien van
Oorlog overgaan op den Minister van
Defensie.

8) Mil. Swb., 6 onder b, 35.
•) Vgl. Mil. Swb. 20. — Inv. M.S.T. 81.
•") Vgl. Swb. 8. — A. B. 3, I3a. — Mil.

Swb. 91.
") Mil. Swb. 66.
lï) Swb. 87. — Mil. Swb. TL, 72.

39
40

Mil. Swb. 38—43
of wiens bestraffing strijdig zoude zijn met een verdrag, geldende
tusschen Nederland en de mogendheid waarmede Nederland
in oorlog is, of met eenig voorschrift, ingevolge zoodanig verdrag
vastgesteld 1).

(Dit artikel is vervallen bij artikel 4 der wet
van 21 November 1924, Staatsblad n°. 532).

Voor de toepassing van artikel 38 van het
Wetboek van Strafrecht ten aanzien van

minderjarige militairen 2), wordt het rechterlijk bevel, dat de
schuldige aan zijne ouders of zijn voogd zal worden terug-
gegeven3), zoo hij in werkelijken dienst is4), vervangen door
het bevel van den rechter 6), dat de schuldige aan den com-
mandeerenden officier 6) zal worden teruggegeven.

M j Indien een minderjarige militair 2) bij rechter-
lijk gewijsde 7) tot de straf van plaatsing in

eene tuchtschool 8), de vervangende straf9) daaronder niet
begrepen, wordt veroordeeld, kan de militaire rechter tevens
bepalen, dat het militaire dienstverband wordt verbroken 10).

* y Indien een minderjarige militair 2) bij rechter-
lijk gewijsde 7) ter beschikking van de Re-

geering wordt gesteld 11), gaat de verbreking van het militaire
dienstverband 10) daarmede van rechtswege gepaard.

*~ Ten aanzien van uit de koloniën afkomstige
TT J inlandsche personen, aan de militaire rechts-
macht onderworpen, die den leeftijd van achttien jaren nog
niet hebben bereikt, zijn uitsluitend van toepassing de bepa-
lingen ten aanzien van personen boven dien leeftijd geldende 12).

') Vgl. Swb. 8. — Stb. 1932 n°. 514.
!) Mil. Swb. 60—65, 107. — Stb. 1899,

n°. 128, 36. — B. W. 385. — Vgl. R. L.
Add. Bep. — R. Z. Add. Bep.

) Swb. 38.
*) Mil. Swb. 60, 62.
) Ook van den burgerlijken rechter, bv.

in het geval van Inv. M.S.T. 81,
') R. L. 6. — R. Z. 4.

7) R. L, 203—206. — R. Z. 195—205. —
P. I. 78.

') Swb. 27 bis, 27 ter, 39 septies.
») Swb. 23 d, e, f.

">) Vgl. Mil. Swb. 23, 24. — Kr. 69.
n) Swb. 39, 39&Ü, 396*5 a, 39ter j°. Mil.

Swb. 44.
lï) Swb. 37- — Vgl. R. Z. Add. Bep. XIV.
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Mil. Swb. 44—48
A /t (1.0) Voor de toepassing van artikel y)ter van het
^TT1 ^ Wetboek van Strafrecht wordt de doodstraf
gelijkgesteld met levenslange gevangenisstraf.

M — x x Indien een misdrijf*) waarop bij het gemeene
T-3 ^ ' recht levenslange gevangenisstraf is gesteld 2)
gepleegd is in tijd van oorlog 3) door een aan de militaire rechts-
macht onderworpen persoon *), en de rechter oordeelt dat de
veiligheid van den staat de toepassing van de doodstraf eischt 5),
kan de schuldige tot die straf worden veroordeeld.

(32)
Indien een militair 8) door het begaan van een
misdrijf1) waarop hechtenis is gesteld 7), een

dienstplicht schendt, wordt hij, onverminderd de toepassing
van artikel 44 van het Wetboek van Strafrecht, gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste den duur der op dat misdrijf
gestelde hechtenis.

/__\ Ten aanzien van een militair 6) die tijdens
-« / zijn verblijf in de straf- of in de tuchtklasse 8)
een misdrijf1) begaat, met het oogmerk om uit den militairen
dienst ontslagen te worden, wordt, wanneer dat ontslag wordt
uitgesproken 9), het maximum van de op het misdrijf gestelde
tijdelijke gevangenisstraf verhoogd met de helft van den duur
van den nog onvolbrachten diensttijd van den veroordeelde 10).

A R (34) ^en aanzien van een militair 6) die opzettelijk
T1 met een militair van minderen rang u) aan
eenig opzettelijk gepleegd misdrijf*) deelneemt12), wordt het

') Vgl. Swb. 78.
a) Swb. 92, 93, gjb, I02b, io8J, 1156,

157 n°. 3, 1646, 166 n°. 3, 168 n". 2,
170 n°. 3, 1726, 1746, 2883 289.

a) Swb. 87 — Mil. Swb. 71, 72.
«) Inv. M. S. T. 76—78, 80.
8) Vgl. Mil. Swb. g.
•) Mil. Swb. 60—65, 107. — Stb. 1899,

n". 128, 36.
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) Swb. 158, 161 ter, 163, 165, 167, 169'
171, 173, 175, 3°7, 308, 4l7Wï, 418'
419; — 198^. I99c, 283, 3Slte, 3676,
3686, 4136. — Stb. 1886, n°. 65, zb.

) Mil. Swb. 26—33. — Kr. 18—24.
) Mil. Swb. 23, 24.

°) Swb. loc en d.
') Mil. Swb. 67.
s) Swb. 47—50.— Mil. Swb. 50, 916, 143-

Mil. Swb. 48—51
maximum van de daarop gestelde tijdelijke gevangenisstraf met
de helft verhoogd L).

TITEL IV
Poging

/IQ faO ^er za^e van P°Sm§2) tot een misdrijf
4>7 *••"' waarop de doodstraf is gesteld, wordt ge-
vangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren opgelegd.

TITEL V
Deelneming aan strafbare feiten

P** /• g\r zake van medeplichtigheid 3) aan een
5^ misdrijf4) waarop de doodstraf is gesteld,
wordt gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren opgelegd.

51 (37) 6)

TITEL VI

Samenloop van strafbare feiten 5)

De betrekkelijke zwaarte der in dit Wetboek
gestelde hoofdstraffen wordt bepaald door

de volgorde van artikel 6, onverminderd de bepaling van
artikel 61 van het Wetboek van Strafrecht.

De gevangenisstraf, gesteld in het Wetboek van Strafrecht,
staat in zwaarte gelijk met de gevangenisstraf van dit Wetboek 7).
49 Strafbaarheid van poging: C.W. 1799, II1, 25—27. — Ontw. 1807, V, 30—32, 36—39,

VI, 15, VII, 4. — Ontw. L. 1808, IV, 12, V, 13, VI, 16, 17, 23—25. VIII, 4, XIII, 6.
— Ontw. Z. 1808, V, 23, 28. — Ontw. Z. 1810, 64, 112, 113, 123 — 125. — Ontw.
Z. 1814, 20—22, 83, 1:8, 126, 132, 137, 138, 152—154. — C.W.Z. 72, 107, 115, 121,
126, 127, 141—143. — Ontw. L. 1814, 82, 101, 119, 130—132, 143. — Ontw. L.
1815, 126, 127, 129, 154—156, 166, 167, 169. — C.W.L. 108, 127, 128, 130, 155—
157; 167, 168, 170.

51 Samenloop in het algemeen: C.W. 1799, I, 9—12, 20. — Ontw. 2. 1810, 48, 73,
97, 144. — Ontw. Z. 1814, 61, 172. — C.W.Z. 50. — Ontw. L. 1814, 47, 160, 167,
184. — Ontw. L. 1815, 18, 52, 188. — C.W.L. 18, 52, 186. — Voorts de ongenum-
merde artikelen uit het Ontw. L. 1810, medegedeeld door Prof. Mr. H. van der Hoeven,
Onze Militaire Strafwetgeving, 1884, in noten aan den voet van de bladzijden 190,
192, 201, 214, 225 en 226.

' j) Swb. loc en d.
Swb. 45, 78.

l Swb. 48, 49, 78. — Mil. Swb. 48, 143,
'44.

') Vgl. Swb. 78.
') Vgl. Swb. 55—63.
') Vgl. Kr. 29.
') Vgl. Mil. Swb. 10.
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Mil. Swb. 52 — 55
£.*? (*8) ^*' veroordeeling tot de doodstraf of tot
3-6 \5 levenslange gevangenisstraf kan daarnevens,
behalve de in artikel 59 van het Wetboek van Strafrecht aange-
wezen straffen, geene andere straf worden opgelegd dan ontslag
uit den militairen dienst met ontzetting van de bevoegdheid
om bij de gewapende macht te dienen x).
C3 (39) 2) ^ samenloop van strafbare feiten op de wijze
33 w' m de artikelen 57 en 58 van het Wetboek
van Strafrecht bedoeld, worden de straffen van plaatsing in
eene strafklasse 3) opgelost in ééne straf, waarvan de duur
wordt bepaald binnen de grenzen van artikel 27 van dit Wetboek.

TITEL VII
Misdrijven *) naar het genieene strafrecht alleen op klachte

vervolgbaar 5)

SLA (40) 9) Indien een der misdrijven 4) omschreven in
3^1 W ) ) ^e artjkeien 345, 24&ter en 281 van het
Wetboek van Strafrecht, gepleegd is in tijd van oorlog 7), door
een aan de militaire rechtsmacht onderworpen persoon 8),
de vervolging ambtshalve plaats hebben.

kan

TITEL VIII
Verval van het recht tot strafvordering en van de straf 9)

CC (41) **et rec*lt tot strafvordering wegens mis-
33 drijven 4), waarop de doodstraf is gesteld10),
vervalt door verjaring in vier en twintig jaren11).
52 Ontw. L. 1808, II, 5 al. 2. — Ontw. Z. 1810, 32. — Ontw. Z. 1814, 26. — C.W.Z.

16. — Ontw. L. 1814, 26. — Ontw. L. 1815 en C.W.L. 20.
55 Over verjaring ot ophouden van straffen zie Ontw. Z. 1810, 177—182, — Ontw. L.

1814, 189—194.

*) Mil. Swb. 23.
') Vgl. Swb. 60 n", i, 62c.
') Mil. Swb. 26.
«) Vgl. Swb. 78.
•) Vgl. Swb. 64—673, 241, 245, 248jer,

269—273, 281, 284, 316, 318, 319, 324,
338) 348, 353, 420. — Mil. Swb. nic.
— Sv. 164—166.

I2O

«) Dit artikel werd aldus gewijzigd bij
Inv. M. S. T. 9.

') Swb. 87. — Mil. Swb. 71, 72.
8) Inv. M. S. T. 76—81.
«) Vgl. Swb. 68—77«s.
10) Mil. Swb. 77—79, 84, 85, 86*, 876,

93, 100, ioi;'°. 100, H4e, 120, 125*,
I29c en d, 148,1490, 1536; zie ook 45, 59.

") Vgl. Swb. 703. — Mil. Swb. 57.

Mil. Swb. 56—60
(d2) et recrit tot strafvordering ter zake van de

misdrijven 1) omschreven in de artikelen 98
en 150, vervalt door verjaring in twaalf jaren 2).

57 Ten aanzien van een persoon die vóór het
begaan van het misdrijf1) den leeftijd van

achttien jaren nog niet heeft bereikt, wordt elke der in de
artikelen 55 of 56 vermelde verjarings-termijnen tot een derde
van den daar bepaalden duur ingekort *).

Ten aanzien van zoodanigen persoon is de termijn der ver-
jaring van het recht tot uitvoering der straf, opgelegd wegens
een misdrijf1) als bedoeld bij een der artikelen 55 of 56, een
derde langer dan de bij het voorgaande lid bepaalde termijn der
verjaring van het recht tot strafvordering wegens dat misdrijf 5).

. . De termijn van verjaring van het recht tot
(43.) strafvordering ter zake van ongeoorloofde

afwezigheid 6), van desertie ') en van het misdrijf omschreven
in artikel 150, vangt aan met den dag na dien waarop de af-
wezigheid is aangevangen 8).

Indien de doodstraf niet is uitgevoerd binnen
drie jaren nadat de veroordeeling onher-

roepelijk is geworden, wordt zij van rechtswege door levenslange
gevangenisstraf vervangen 9).

TITEL IX
Beteekenis van sommige in het wetboek voorkomende uitdruk-

kingen. — Uitbreiding der toepasselijkheid van sommige
bepalingen 10)

öO (45) u) Onder militairen worden verstaan:
i°. zij wier vrijwillig dienstverband bij de krijgsmacht

60 C.W. 1799, I. 2. — Instr. 1802, 45. — Ontw. 1807, I. 3. — Ontw. L. 1808, I. 2. —
Ontw. Z. 1808, I, 2. — Ontw. Z. 1810, 2, 3. — Ontw. Z. 1814, 2, 4, 5. — C.W.Z. 2, 4,

_ 5. — Ontw. L. 1814, 2. — Ontw. L. 1815 en C.W.L. 2. _

') Vgl. Swb. 78.
") Vgl. Mil. Swb. 57.
') Dit artikel is ingevoegd bij art. i o Inv.

M. S. T.

59 (44)

') Vgl. Swb. 706.
Vgl. Swb. 76d.

J Mil. Swb. 96, 97, 106.

') Mil. Swb. 98, 106.
8) Vgl. Swb. 71.
") Vgl. Swb. 76.

") Vgl. Swb. 78, 90. — Inv. M. S. T. 114.
") Vgl. Mil. Swb. 107. — Stb. i899,n°. 128,

36. — Stb. 1929, n°. 71.
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Mü. Swb. 60—62
tot doorloopenden werkelijken dienst1) verplicht, tijdens den
geheelen duur van dat dienstverband;

2°. alle andere vrijwilligers bij de krijgsmacht en de dienst-
plichtigen 2), zoo vaak en zoolang zij in werkelijken dienst
zijn1) alsmede wanneer zij buiten werkelijken dienst in het
tijdvak gedurende hetwelk zij voor dien dienst kunnen worden
opgeroepen, een der feiten plegen omschreven in de artikelen
108, 110 en 150 van dit Wetboek.

Aan alle militairen wordt bekend gemaakt dat zij onder de
militaire tucht staan3).

6ï4) Hij die feitelijk dient bij de krijgsmacht, wordt
van rechtswege als militair aangemerkt, tenzij

aannemelijk wordt gemaakt, dat hij niet onder eene der be-
palingen van het eerste lid van het voorgaande artikel valt.

62 (46)
De in artikel 60 n°. 2 bedoelde vrijwilliger
bij de krijgsmacht of de dienstplichtige2)

wordt geacht in werkelijken dienst te zijn:

i°. zoodra hij, ter inlijving of voor den werkelijken dienst
opgeroepen 5) of vrijwillig in werkelijken dienst komende, op
de plaats van zijne bestemming is aangekomen, zoodra hij
zich voor dezen dienst heeft aangemeld of zoodra hij voor
dezen dienst is overgenomen, een en ander totdat hij met
groot verlof vertrekt of, wat betreft den landstorm, huiswaarts
wordt gezonden 6);

2°. zoolang hij deelneemt aan militaire oefening of militair
onderricht, dan wel eenige andere militaire werkzaamheid
verricht;

61 C.W. 1799, I, 2.
62 C.W. 1799, I, 3- — Ontw. L. 1808, I, 3. — Ontvv. Z. 1810, 7.

') Mil. Swb. 62.
") Stb. 1922, n°. 43 (Dienstplichtwet).
») Mil. Swb. 636. — Inv. M.S.T., 115. —

R. K. 35.
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') Vgl. Kr. 720.
") Vgl. Dienstplichtwet 49.
«) Vgl. Kr. 28.

Mil. Swb. 62—64
3°. zoolang hij als vrijwilliger of dienstplichtige of als

verdachte of beklaagde in eene militaire strafzaak bij eenig
onderzoek tegenwoordig is;

4°. zoolang hij uniformkleeding of het voor hem vastge-
stelde kenteeken of onderscheidingsteeken draagt;

5°. zoolang hij in eene militaire inrichting of aan boord
van een vaartuig der krijgsmacht straf ondergaat1).

6-? (47) 2) Onder militairen worden mede begrepen:

i°. zij die bestemd zijn voor de krijgsmacht in de koloniën
of bezittingen van het rijk buiten Europa3), benevens zij die
behooren tot die krijgsmacht, zoo lang de genoemde personen
zich buiten de koloniën of bezittingen of aan boord van een
Nederlandsch oorlogsvaartuig4) bevinden;

2°. de tot eenigen militairen dienst gebruikt wordende ge-
wezen militairen, in welk geval zij worden geacht den laatstelijk
door hen bekleeden rang 5) of den hoogeren, die hun bij of
na het verlaten van den militairen dienst is toegekend, te be-
kleeden;

3°. de militiecornmissarissen, telkens wanneer zij als zoo-
danig dienst verrichten 6).

Artikel 60, tweede lid, is van toepassing.

(dS) Gewezen militairen worden ten aanzien van
beleedigingen 7) en feitelijkheden7), door hen

binnen een jaar na het verlaten van den militairen dienst hunnen

63 C.W. 1799, I, 2. — Instr. 1802, 56. — Ontw. 1807, I, 2. — Ontw. L. 1808, I, 4. —
Ontw. Z. 1808, I, 4. — Ontw. Z. 1810, 6. — Ontw. Z. 1814, 3. — C.W.Z. 3. — Ontw.
L. 1814, Ontw. L. 1815 en C.W.L. 3.
Ontw. Z. 1808, I, 3, III, 8. — Ontw. Z. 1810, 4.
— Ontw. L. 1815 en C.W.L. 4.

Ontw. Z. 1814 en C.W.Z. 6.

') Vgl. Kr. 47.
') Vgl. Mil. Swb. 107. — Stb. 1899, n°. 128,

36.
) De Koloniale Reserve is een onderdeel van

het" Koninklijk Nederlandsch-Indische
Leger, zie Indisch Stb. 1937, n°. 649, 2
en Bijlage A.

) Mil. Swb. 70.

^ Vgl. Mil. Swb. 25, 67. — L. O. 1940,
n°. 47-

°) De betrekking van militiecommissaris
is vervallen.

') Swb. Boek II, Tit. XVI (artt. 261—271);
artt. 287—289; Tit. XX (artt. 300—306).
— Mil. Swb. 107, 108—112, 116—123.
Alles in verband met Swb. 78.

123



Mil. Swb. 64—67
vroegeren nog in dienst zijnden meerderenx) ter zake van
vroegere dienstaangelegenheden aangedaan, gelijkgesteld met
militairen.
e. * /• .q\\e militairen die eene op voet van oorlog

gebrachte krijgsmacht met toestemming van de
militaire overheid vergezellen of volgen, krijgsgevangenen3)
en de in geval van een oorlog waarin Nederland niet betrokken
is, andere hier te lande geïnterneerde militairen van eene der
oorlogvoerende mogendheden3), daaronder begrepen de zoo-
danige die onder belofte of voorwaarde zijn vrijgelaten, worden,
met inachtneming van den door hen bekleeden rang5), gelijk-
gesteld met Nederlandsche militairen ten aanzien van door hen
begane strafbare feiten 4), waartegen is voorzien bij het gemeene
recht, bij de artikelen 79 of 80 of bij de Titels IV—VI van het
Tweede Boek van dit Wetboek. Geïnterneerde vreemde mili-
tairen die krachtens beschikking van het bevoegd Nederlandsch
gezag andere vreemde militairen onder hunne bevelen hebben,
worden ten aanzien van hunne verhouding tot die andere
personen, met inachtneming van den door hen bekleeden rang6)
gelijkgesteld met Nederlandsche militairen.

Naar gelang van de krijgsmacht bij welke of onder welker
bewaring zij zich bevinden, worden zij geacht tot de zee- of
tot de landmacht te behoor en6).

In de uitdrukking „hij die ... .", gebezigd
in de omschrijving van een misdrijf7) wordt

onder het woord „hij" verstaan ieder aan de militaire rechts-
macht onderworpen persoon 8).

^e vernouding van meerdere tot mindere
bestaat tusschen militairen10):

i°. krachtens hoogeren militairen rang; _

66 (50)

(zi) 91V5 ) )

') Mil. Swb. 67.
2) Aldus vastgesteld bij Inv. M. S. T., 13.
3) Vgl. Stb. 1932 n°. 514.
") Vgl. Swb. 78. — Kr. 72*.
') Vgl. Mil. Swb. 25, 676. — Kr. 726.
«) Vgl. Inv. M.S.T. 86, 87.
') Mil. Swb. 78, 79, 85, 87—89, 91, 94,

IDIC, 102, I3ic, 144—147, 149, 151,
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153 sub 2°, 154, tSVi, IS86, 159- — Vgl.
Swb. 78.

8) Inv. M.S.T. 76—78, 80. — Vgl. MiJ.
Swb. 1496, 1546.

9) Het tweede lid is ingevoegd bij Inv.
M.S.T. 14. — Vgl. Mil. Swb. 48. —
R. K. 3.

">) Mil. Swb. 60—65, 107. — Stb. 1899,
n°. 128, 36.

Mil. Swb. 67—69
2°. bij gelijkheid van rang, krachtens meerderen ouderdom

daarin1), doch alleen in betrekking tot dienstaangelegenheden;
3°. onafhankelijk van hun rang of stand, wanneer en voor

zoover de eene, hetzij krachtens zijne betrekking als bevel-
voerend militair, hetzij krachtens beschikking van het bevoegd
gezag, den anderen onder zijne bevelen heeft.

Ten aanzien van de in artikel 65, eerste lid, bedoelde vreemde
militairen vindt eene gelijkstelling van vreemde militaire rangen
met Nederlandsche plaats door Ons of van Onzentwege door
Onzen daarbij betrokken Minister van Marine of van Oorlog2).

(52) 3) Onder onderofficieren4) worden verstaan de
militairen die eenigen militairen rang be-

kleeden bij de zeemacht beneden dien van luitenant ter zee
derde klasse en van buitengewoon adelborst der marine-reserve,
en bij de landmacht beneden dien van tweede-luitenant.

Onder mindere militairen 6) worden verstaan de militairen
die geen rang bekleeden.

Onder schildwacht6) wordt verstaan ieder
militair 7), die met geweer of getrokken zijd-

geweer gewapend of van een door Ons vast te stellen kenteeken
voorzien, op post of op uitkijk is gesteld.

Besluit van den 2isten April 1922 (Staatsblad n°. 203),
ter voldoening aan artikel 69 van het Wetboek

van Militair Strafrecht
i. Indien naar het oordeel van den commandeerenden officier de op

post of op uitkijk staande militair als schildwacht moet worden beschouwd,
wordt die militair, indien hij niet met geweer of getrokken zijdgeweer is

') Vgl. Stb. 1902, n°. 86, 4 en 5, en n°. 89,
6 en 7. — R. K. 4—6.

") Bij art. i van de Wet van 20 Februari
1928 (Stb. n°. 38) is bepaald, dat alle
bevoegdheden en verplichtingen bij de
wet verleend en opgelegd aan den
Minister van Marine of aan dien van
Oorlog overgaan op den Minister van
Defensie.

") Aldus gewijzigd bij Inv. M. S. T., 15.
4) Mil. Swb. 25. — Kr. 4, 6—10, 16, 25,

26, 31, 34, 43.
«) Mil. Swb. 25, 26. — Kr. 5—10, 16, 18,

25—27, 32, 34, 35, 42, 69.
6) Mil. Swb. 128,129. — Inv. M.S.T. 74 3'.
') Mil. Swb. 60—65, 107. — Stb. 1899,

n°. 128, 36.
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Mil. Swb. 69—71
gewapend, voorzien van een band, waarop het woord „schildwacht" is
geplaatst.

De schildwacht draagt den band aan den linker bovenarm.
2. Dit besluit treedt in werking tegelijk met het Wetboek van Militair

Strafrecht.
TOELICHTING

Blijkens art. 69 W. v. M. S. wordt de militair, die met geweer of ge-
trokken zijdgeweer op post of op uitkijk is gesteld, vanzelf als schildwacht
aangemerkt en behoeft een kenteeken als schildwacht alleen vastgesteld
te worden voor hem, die ongewapend op post of op uitkijk staat, zooals
aan boord der oorlogsschepen ten aanzien der „uitkijken" regel is. Bijzondere
voorschriften met betrekking tot dat kenteeken te geven, kwam bij dit
Besluit niet noodig, zelfs niet wenschelijk voor, daar zich allerlei toe-
standen kunnen voordoen, waarin banden van het voorgeschreven model
niet bij de hand zouden zijn. Dientengevolge is bij dit Besluit alle vrijheid
gelaten en zal elke band, die, uiteraard met duidelijk leesbare letters,
het woord „schildwacht" draagt, den betrokken persoon tot schildwacht
maken. De Ministers van Marine en van Oorlog kunnen, zoo noodig,
nadere voorschriften te dezer zake geven.

Onder oorlogsvaartuigx) wordt verstaan elk
ten bekome ^er zeemacht gebezigd vaartuig,

waarover een militair der zeemacht het bevel voert.
„j / _ \a aan een gedeelte der krijgsmacht op de
/ •*• door Ons te bepalen wijze is bekend gemaakt,
dat het door het militair gezag is aangewezen, hetzij ter deel-
neming aan eene militaire expeditie, hetzij ter bestrijding
eener vijandelijke macht, hetzij ter handhaving der onzijdigheid
van den staat, hetzij ter voldoening aan eene vordering van het
bevoegd gezag in geval van oproerige beweging2), wordt ten
aanzien van dat gedeelte, totdat die taak is geëindigd, tijd van
oorlog aanwezig geacht, en worden, ten aanzien van datzelfde
gedeelte, de personen tegenover wie het geweld der wapenen
wordt of kan worden aangewend, gelijkgesteld met den vijand3).
71 C.W. 1799, I, 20, II', 2. — Ontw. 1807, I, 16, V, 2, 15. — Ontw. Z. 1808 V, 2.

2) Gemeentewet 217 v. — Instructie voor
den Commissaris der Koningin, Stb.
1850, n°. 62, art. 15.

") Vgl. G. 194. — Swb. 87. — Mil. Swb. 73,
77—79, 84—89, 91, 93—98, 100, 104,
114, 115, 120, Ï24—126, 129—135, 144,
146, 147, iso.

') Mil. Swb. 18, 27, 30, 63, 74, 96 n°. 2,
100 n°. 2, 120 n°. 2, 124—126, 129, 146;
3, 62 n°. 5, 78 n°. i, 84 n°. 2, 94, 99 n". 6.
—Kr. 8—10, 12, 18, 25, 39—41, 43,
44, 51, 67. — Stb. 1929 n°. 71. — Vgl.
Swb. 3, 7, 8, 385, 3896!!, 405, 411, 414,
471, 472, 474; 168, 169, 328, 381—384,
388, 389, 408, 410.
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Mil. Swb. 71
Besluit van den 2isten April 1922 (Staatsblad n°. 207),
tot vaststelling van de wijze waarop aan een gedeelte
der krijgsmacht wordt bekend gemaakt dat het door
het militair^ gezag is aangewezen, hetzij ter deelneming
aan eene militaire expeditie, hetzij ter bestrijding eener
vijandelijke macht, hetzij ter handhaving der onzijdig-
heid van den Staat, hetzij ter voldoening aan eene
vordering van het bevoegd gezag in geval van oproerige

beweging
1. De bekendmaking eener aanwijzing als bedoeld bij artikel 71 van

het Wetboek van Militair Strafrecht, geschiedt mondeling door of vanwege
den militair die over het aangewezen gedeelte der krijgsmacht het bevel
voert, en niet eerder dan korten tijd voor den vermoedelijken aanvang van
de aan dat gedeelte opgedragen taak.

De bekendmaking geschiedt onder bijvoeging, dat onmiddellijk daarna
en totdat de opgelegde taak is geëindigd, ten aanzien van voormeld gedeelte
voor de toepassing van de strafwet en de Wet op de Krijgstucht tijd van
oorlog aanwezig wordt geacht en de personen tegenover wie het geweld der
wapenen wordt of kan worden aangewend, worden gelijkgesteld met den
vijand.

2. Van de bekendmaking en bijvoeging wordt door dengene die de
bekendmaking heeft gedaan, proces-verbaal opgemaakt, hetwelk aan het
betrokken Departement wordt opgezonden.

3. Dit besluit treedt in werking tegelijk met het Wetboek van Militair
Strafrecht.

TOELICHTING

Het ontwerp-besluit zal bij enkele lezing duidelijk zijn. Slechts moge
nog het volgende worden opgemerkt. Eene plechtige wijze van bekend-
making, b. v. bij trommelslag onder het houden van parade, na het openen
van den ban, enz. is niet voorgeschreven. Eene eenvoudige mondelinge
bekendmaking aan het aangewezen gedeelte der krijgsmacht of, zoo dat
gedeelte te groot is, aan kleine onderdeelen daarvan, gepaard aan eene
uitlegging van de gevolgen die aan haar verbonden kunnen zijn voor den
militair die een strafbaar feit of een krijgstuchtelijk vergrijp pleegt, zal

, in het algemeen beter de betrokken militairen van hare strekking en be-
teekenis vermogen te doordringen. De voorgestelde bepaling dat de bekend-
making niet eer dan korten tijd vóór den vermoedelijken aanvang van de
aan het aangewezen gedeelte der krijgsmacht opgedragen taak zal mogen
geschieden, houdt verband met de beraadslagingen in de Tweede Kamer
der Staten-Generaal nopens artikel 55 (thans yi) van het Wetboek van
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Mil. Swb. 71—75
Militair Strafrecht gevoerd (van der Hoeven, Militair Straf- en Tucht-
recht, I, blz. 573).

Het proces-verbaal bedoeld bij artikel 2 van het ontwerp-beshnt, zal,
zoo noodig, ten bewijze der bekendmaking kunnen strekken.

T) («61 Waar gesproken wordt van een misdrijf1), ge-
I£ \5 ) pleegd in tijd van oorlog2), wordt daaronder
mede begrepen het geval, dat de schuldige het misdrijf1)
pleegt met het oog op een door hem aanstaand geachten oorlog
tegen Nederland.
_— , ^ Waar gesproken wordt van een misdrijf1),
y j v57^ gepleegd bij een gevecht met den vijand3),
wordt daaronder mede begrepen het geval, dat de schuldige
het misdrijf pleegt met het oog op een door hem aanstaand
geacht gevecht of bij een terugtocht uit een gevecht met den
vijand.
„M x gv Voor de toepassing der artikelen 148, 153 en
74 ^5 ' 159—161 wordt de krijgsmacht geacht op
voet van oorlog gebracht te zijn, zoodra in den zin van dit
Wetboek tijd van oorlog 4) bestaat, en wordt met eene op voet
van oorlog gebrachte krijgsmacht gelijkgesteld het oorlogs-
vaartuig 6), dat zich ergens bevindt waar geen onmiddellijke
hulp te verkrijgen is.

T C (<o) 6) ^e stra^en bij dit Wetboek gesteld op de
73 (.59) J misdrijven1), omschreven in de artikelen 77,
78, 82, 84—90, 94 en 95 en in de Titels IV, V en VII van het
Tweede Boek van dit Wetboek, zijn mede toepasselijk, wanneer
een dier feiten wordt gepleegd tegen of met betrekking tot
de bondgenooten van den staat of personen die deel uitmaken
van hunne krijgsmacht in een gemeenschappelijken oorlog,
onder voorwaarde dat bij wet of traktaat wederkeerigheid
gewaarborgd zij.CT___ — 2_ —'

72 C.W. 1799, HS 7- — Ontw. 1807, V, 15.

>) Vgl. Swb. 78.
") Mil. Swb. s, 38, 45, 71, 77—79, 84—89,

96, 97, 98, 100, 103, 104,114, 115,120,
124—126, 129—135, 144, 146—148, 150,
153, 159—iSi- — Kr. 2, 24, 30—36,396,
720. — Vgl. G. 194. — Swb, 87c.
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') Mil. Swb. 71, 84, 85, 86, 89, 114.
Vgl. G. 194. — Swb. Sja.

') Swb. 87. — Mil. Swb. 71.
') Mil. Swb. 70.
•) Vgl. Swb. 107.

Mil. Swb. 76—78
.£ (60") Onder feiten in dienst gepleegd *) worden

mede begrepen feiten gepleegd ter zake van 2)
ienstaangelegenheden.

T W E E D E BOEK

Misdrijven

TITEL I

Misdrijven tegen de veiligheid van den staat 3)

(61) 4) 5) ^e mmtair 8) die in tijd van oorlog ') op-
zettelijk den vijand 7) hulp verleent of den staat

i tegenover den vijand benadeelt 8), wordt, als schuldig aan
i militair verraad, gestraft met den dood 9), levenslange gevange-
[nisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren.

Met gelijke straf wordt gestraft de militair 6) die in tijd van
oorlog 10) tot het plegen van militair verraad samenspant u).

A*s ̂ h^ig aan verspieding 13) wordt gestraft78 (62) 4) 12)/ met den dood 9), levenslange gevangenisstraf
of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren:

i °. hij die 14) opzettelijk ten behoeve van den vijand ') eene
inlichting betreffende eenig krijgsbelang tracht in te winnen

77 C.W. 1799, II4, 29, II5, l, 6. — Ontw. 1807, V, 41, VI, 6. — Ontw. L. 1808, IV, 2,
6 — 8, 12, VII, l, 6, VIII. l, 4, XII, 4. — Ontw. Z. 1808, VI, 14, 17. — Ontw. Z. 1810,
65 — 67, 69, 70. — Ontw. Z. 1814, 79 — 81. — C.W.Z. 68 — 70. — Ontw. L. 1814, 68,
69, 72. — Ontw. L. 1815 en C.W.L. 73, 74, 77.

78 C.W. 1799, IP, l, 13, 14. — Ontw. 1807, VI, 13, 14, 16, 17, VII, 6, — Ontw. L.
1808, VIII, 2, 3, 5, 6. — Ontw. Z. 1808, VI, 14, 17. — Ontw. Z. 1810, 63, 64, 68. —
Ontw. Z. 1814, 82, 83. — • C.W.Z. 71, 72. — Ontw. L. 1814, 65, 70, 71, 73. — Ontw. L.
1815 en C.W.L. 70, 75, 76, 78, 79.

*) Mil. Swb. 108—in, 116, 121, 141. —
Kr. 56.

") Vgl. Swb. 267, 304.
") Vgl. Swb. Boek II, Titel I (artt. 92—107).
') Ingeval het feit gepleegd is tegen of met

betrekking tot een bondgenoot, enz.,
zie Mil. Swb. 75.

") Vgl. Mil. Swb. 55, 57. — Swb. 100, 136.
*) Mil. Swb. 60—65, 107. — Stb. 1899,

n° 128, 36.

') Swb. 87. — Mil. Swb. 71—73.
") Vgl. Swb. 102.
•) Mil. Swb. 9, 45, 49, 50.
10) Swb. 87. — Mil. Swb. 71, 72.
") Swb. 80, 103. — Mil. Swb. 83.
lz) Vgl. Mil. Swb. 38, 55, 57.
ls) Vgl. Swb. I02è n°. 4, 104 n°. i, j°. Mil.

Swb. 45. — Stb. 1910, n°. 73, 29—31.
") Mil. Swb. 66.
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Mil. Swb. 78—80
aan boord van een vaartuig der krijgsmacht, binnen de voor-
postenlinie, in eene versterkte of bezette plaats of post, of in
eene inrichting van de zee- of landmacht;

2°. hij die *) in tijd van oorlog z~) ter sluik, onder een valsch
voorgeven, door middel van eene vermomming of langs een
anderen dan den gewonen toegang binnen eene van de in n°. i
vermelde plaatsen tracht te komen, aldaar in dier voege aanwezig
wordt gevonden, of zich op eene van die wijzen of door een
van die middelen van daar tracht te verwijderen;

3°. hij die *) in tijd van oorlog 2) opzettelijk eene opneming
doet of eene afbeelding of beschrijving maakt, betreffende
eenige zaak van militair belang 3).

De bepalingen van nos. 2 en 3 zijn niet toepasselijk, indien
den rechter blijkt, dat de dader niet ten behoeve van den
vijand 2) heeft gehandeld.

van oorl°ë 2) °PzetteliJk in
strijd met eene door hem in Nederlandsche

krijgsgevangenschap gegeven belofte zich verwijdert of eene
door hem gegeven belofte of aangenomen voorwaarde waaronder
hij uit de Nederlandsche krijgsgevangenschap tijdelijk of
voorgoed ontslagen is, schendt, of die daartoe samenspant 5),
wordt gestraft met den dood 6), levenslange gevangenisstraf
of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren.

-^e m £eva^ van een oorl°§ waarin Nederland
niet betrokken is, hier te lande geïnterneerde

militair van eene der oorlogvoerende mogendheden 8) die
opzettelijk in strijd met eene door hem gegeven belofte zich
verwijdert of eene door hem gegeven belofte of aangenomen

79 Ontw. Z. 1810, 145, 146. — Ontw. Z. 1814, 84, 85. — C.W.Z. 73, 74-

') Mil. Swb. 66.
>) Swb. 87. — Mil. Swb. 71—73-
3) Vgl. Swb. 102* n°. 2, 430.
') Vgl. Stb. 1932 n°. 514. — Mil. Swb. 55,

57, 80. — Swb. 191, 367, 413-
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") Swb. 80, 103. — Mil. Swb. 83.
*) Mil. Swb. 9, 45, 49, 50.
') Vgl. Stb. 1932 n°. 514. — Mil. Swb. 79-

— Swb. 191, 367, 413.
") Mil. Swb. 65.

Mil. Swb. 80—82
voorwaarde waaronder hem verlof is verleend om zich tijdelijk
of voorgoed te verwijderen, schendt, of die daartoe samen-
spant *), wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste
zes jaren.

8 1 (6$) 2) ^e mmtair 3) die, hetzij eenige handeling
waarvan hij weet, althans redelijkerwijze kan

vermoeden, dat de staat daardoor in gevaar van oorlogsver-
wikkeling wordt gebracht, opzettelijk, zonder daartoe gerechtigd
te zijn, verricht, hetzij opzettelijk eenig voorschrift tot hand-
having van de goede betrekkingen van den staat met andere
mogendheden van regeeringswege gegeven en bekend gemaakt,
overtreedt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste
twaalf jaren.

82 (66) 4) 5) ^e mintair 3) die opzettelijk hetzij een be-
scheid, bericht of inlichting omtrent eenig

middel van verdediging waarvan hij weet dat de geheimhouding
door het belang van den staat wordt geboden, bekend maakt
aan een ander dan die daarmede uit den aard zijner betrekking
bekend mag zijn, hetzij eenig tot het krijgsmaterieel behoorend
voorwerp waarvan hij weet dat de samenstelling in het belang
van den staat geheim moet blijven, overgeeft aan een ander
dan die het uit den aard zijner betrekking in handen mag hebben,
hetzij toelaat 6) dat zoodanig persoon zulk een bescheid, bericht
of inlichting verkrijgt of zulk een voorwerp in handen krijgt,
hetzij bij die verkrijging behulpzaam is 6), wordt gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren.

Mag krachtens artikel 2, n°. 2a der Wet op de Krijgstucht
krijgstuchtelijk worden afgedaan.

82 C.W. 1799, II5, 15. — Ontw. 1807, VI, 15. — Ontw. L. 1808, VII, 6. — Ontw. Z.
1808, VI, 6. — Ontw. Z. 1810, 55, 56. — Ontw. Z. 1814, 75, 76. — C.W.Z. 64, 65. —
Ontw. L. 1814, 64. — Ontw. L. 1815 en C.W.L. 69.

') Swb. 80. — Mil. Swb. 83.
') Vgl. Swb. 100 n°. i.
; Mü, Swb. 60—65, 107. — Stb. 1899,

n°. 128, 36.. , . . . 1 , 19.
Ingeval het feit gepleegd is tegen of met •) Vgl. Swb. 48, 49

betrekking tot een bondgenoot, enz., zie
Mil. Swb. 75.

") Vgl. Swb. 98. — Mil. Swb. 88, 3°. —
R. K. 18, 19.
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Mil. Swb. 83—84
ff„\n den deelnemer 2) aan eenige in dezen
*• i' ' Titel 3) vermelde samenspanning 4), die, vóór-

dat de overheid met het bestaan daarvan bekend is, haar op
zoodanige wijze daarvan kennis geeft 5), dat dientengevolge
het plegen van het voorgenomen misdrijf wordt voorkomen,
is de strafvervolging uitgesloten.

Deze bepaling geldt niet voor hem van wien blijkt, dat hij
aanlegger is 6).

TITEL II
Schending van krijgspHchten, zonder oogmerk om den vijand 7)
hulp te verleenen of den staat tegenover den vijand 7) te benadeelen

(68) 8~] e en dood 9)s levenslange gevangenisstraf
^ of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren

wordt gestraft de militair 10) die in tijd van oorlog7) opzettelijk11):

i°. eenige onder zijne bevelen staande versterkte of bezette
plaats of post, ofwel de vloot of het leger of eenig deel daarvan 12)
aan den vijand 7) overgeeft of in 's vijands 7) macht doet of
laat overgaan, zonder daarvóór of daarbij alles gedaan of be-
dongen te hebben wat zijn plicht onder die omstandigheden
van hem eischte 13) ;

2°. de onder zijne bevelen staande plaats, post of vaartuig
der krijgsmacht buiten noodzaak eigendunkelijk ontruimt of
verlaat 13);
84 C.W. 1799, II", s, 9, 14, II«, 10, u, H5, i, 9. — Ontw. 1807 V, 12, VI, 10. — Ontw. L.

1808, VII, 12, 13, XIII, 18. — Ontw. Z. 1808, IV, 15, 19, 22, 24, 25, VI, 7, VII, 12. —
Ontw. Z. 1810, 53, 57 — 59, 152. — Ontw. Z. 1814, 64 — 68, 73, 91. — C.W.Z. 53 — 57,
62, 80. — Ontw. L. 1814, 50 — 54, 81. — Ontw. L. 1815, 55 — 59, 89. — C.W.L. 55 — 59,
90.

') Vgl. Mil. Swb. 906, 1056, 1276, 1366,
144, 1566. —• Swb. g6d.

a) Swb. 47, 48. — Vgl. Mil. Swb. 143,144.
3) Mil. Swb. 77, 79, 80.
') Swb. 80.
') Vgl. Sv. 160—166. —R. L. 6. —R. Z. 4.
") Vgl. Mil. Swb. 48, 90, 105, 127, 136, 156.
') Swb. 87. — Mil. Swb. 71, 72.
M) Ingeval het feit gepleegd is tegen of met

betrekking tot een bondgenoot, enz., zie
Mil. Swb. 75. — Vgl. Mil. Swb. 55, 57,
77, 90.
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9) Mil. Swb. 9, 45, 49, 50.
10) Mil. Swb. 60—65, 107. — Stb. 1899,

n°. 128, 36.
") Vgl. Mil. Swb. 94, 95.
la) Vgl. Swb. 1026, n°. i.
13) Instructie voor stelling-commandanten

en commandanten van afzonderlijke
forten voor tijden van oorlog of oorlog*
gevaar, Stb. 1901 n°. 23. — Vgl. P. I-
65—74.

Mil. Swb. 84—86
3°. bij een gevecht met den vijand 1) zijn plicht om met

de onder zijne bevelen staande krijgsmacht den vijand x) op
te zoeken, tegen hem op te rukken, aan het gevecht deel te
nemen, den vijand 1) te vervolgen of tegenover hem stand te
houden, verzaakt;

4°. de onder zijne bevelen staande krijgsmacht, geheel of
ten deele, buiten noodzaak naar onzijdig gebied doet of laat
overgaan.

o » /g_\) 3-j Met den dood 4), levenslange gevangenisstraf
03 ^ of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren
wordt gestraft:

i°. hij die 5) opzettelijk 6) bij een gevecht met den vijand x)
of in eene door den vijand x) aangevallen of met aanval be-
dreigde plaats of post zonder uitdrukkelijken last van of vanwege
den ter plaatse aanwezigen met het hoogste gezag bekleeden
militair 6) het teeken van overgave geeft;

2°. hij die 4) in tijd van oorlog 1) het krijgsvolk tracht te
misleiden, te ontmoedigen of in verwarring te brengen.

O/T /_0-v 2\t gevangenisstraf van ten hoogste vijftien
3O w ) ) > jaren worcjt gestraft:

i°. de militair 7) die opzettelijk bij een gevecht met den
vijand1), met schending van zijn plicht als militair, hetzij op
de vlucht gaat, hetzij eenig oorlogsmaterieel vernielt, beschadigt
of onbruikbaar maakt, hetzij zich ontdoet van eenig wapen,

85 C.W. 1799, II5, l, 2, 9. — Ontw. 1807, VI, l, 2, — Ontw. L. 1808, VII, 2, VIII,
l, 7. — Ontw. Z. 1808, VI, 8, 9, 13. — Ontw. Z. 1810, 60—62. — Ontw. Z. 1814, 70—72.
— C.W.Z. 59—61. — Ontw. L. 1814, 59, 60. — Ontw. L. 1815 en C.W.L. 64, 65.

86 C.W. 1799, IP, 13, 15, U', 2. — Ontw. 1807, IV, 18, 19. — Ontw. L. 1808, XIII, n.
— Ontw. Z. 1808, IV, 19—21, 23, VI, 9, 10. — Ontw. Z. 1810, 86. — Ontw. Z. 1814,
107. — C.W.Z. 96. — Ontw. L. 1814, 57, 89, 103, 114. — Ontw. L. 1815, 62, 93, 109,
120. — C.W.L. 62, 94, 110, 121.

') Swb. 87. — Mil. Swb. 71, 72.
2) Ingeval het feit gepleegd is tegen of

met betrekking tot een bondgenoot, enz.,
zie Mil. Swb. 75.

*) Vgl. Mil. Swb. 55,57, 77,90.

') Mil. Swb. 9, 45, 49, 50.
') Mil. Swb. 66.
') Vgl. Mil. Swb. 94, 95.
') Mil. Swb. 60—65, I°7- — Stb. 1899,

n°. 128, 36.
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Mil. Swb. 86—88
munitie of krijgstoerusting, hem van rijkswege verstrekt of
tot zijne voorgeschreven wapening of uitrusting behoorende x),
hetzij zich krijgsgevangen geeft;

2°. de militair 2) die zich in tijd van oorlog 3) opzettelijk,
hetzij ter sluik, hetzij door een listigen kunstgreep of een
samenweefsel van verdichtsels 4), hetzij door dronkenschap of
zelfverminking aan het gevecht of aan het oogenblikkelijk
gevaar in het gevecht onttrekt5).

De schuldige wordt gestraft met den dood 6), levenslange
gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren,
indien hij tevens een anderen militair 2) tot eene der onder
i°. en 2°. van dit artikel omschreven handelingen aanzet, alsmede
indien hij het misdrijf7) begaat als bevelvoerend militair 8).

/ \\\j die11) in tijd van oorlog 3) opzettelijk eene
militaire operatie doet mislukken12), wordt

gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren.
De schuldige wordt gestraft met den dood 6), levenslange

gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren,
indien hij het misdrijf7) begaat als bevelvoerend militair 8)
of als belast zijnde met het bestuur of toezicht over benoodigd-
heden ten dienste van de vloot of het leger 13).
OQ /_2\N io\t gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren
OO v/ ) ) ) wor(jt gestraft:

i°. hij die11) zonder verlof van of vanwege den ter plaatse
aanwezigen met het hoogste gezag bekleeden militair 2) zich
87 C.W. 1799, II5, i, 4, II, 12. — Ontw. 1807, VI, 4, li. — Ontw. L. 1808, VII, 4,

li. — Ontw. Z. 1808, IV, 16, 29, — Ontw. L. 1814, 56. — Ontw. L. 1815 en C.W.L. 61.
88 C.W. 1799, II5, l, 6, 7. — Ontw. 1807, VI, 7, 8, 18. — Ontw. L. 1808, VII, l, 2,

7, 8. — Ontw. Z. 1810, 52, 71. — Ontw. Z. 1814, 77, 78. — C.W.Z. 66, 67. — Ontw. L.
1814, 65, 102. — Ontw. L. 1815, 70, 108. — C.W.L. 70, 109.

') Vgl. Mil. Swb. 160, 161.
!) Mil. Swb. 60—65, 107. — Stb. 1899,

n°. 128, 36.
3) Swb. 87 — Mil, Swb. 71, 72.
4) Vgl. Swb. 326.
") Vgl. Mil. Swb. 101, 130, 131. — Swb.

206 n°. l.
•) Mil. Swb. 9, 45, 49, 50.
') Vgl. Swb. 78.
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») Vgl. P. I. 65—74.
8) Ingeval het feit gepleegd is tegen of

met betrekking tot een bondgenoot, enz.,
zie Mil. Swb, 75.

") Vgl. Mil. Swb. 55, 57, 77, 90.
") Mil. Swb. 66.
") Vgl. Mil. Swb. 94, 95.
") Vgl. Swb. 105, 376.

Mil. Swb. 88—89
in betrekking stelt tot iemand die zich bij de vijandelijke 1)
krijgsmacht of in 's vijands J) macht bevindt, of tot een onder-
daan eener vijandelijke a) mogendheid of macht;

2°. hij die2) een bescheid, bericht, inlichting of vraag
van iemand die zich bij de vijandelijke 1) krijgsmacht of in
's vijands l) macht bevindt, of van een onderdaan eener vijande-
lijke1) mogendheid of macht ontvangen of onderschept hebbende,
opzettelijk nalaat daarvan dadelijk aan de militaire overheid
mededeeling te doen 3);

3°. hij die 2) in tijd van oorlog 1) eene gebeurtenis, bij-
zonderheid of beschouwing, welker ruchtbaarheid eenig krijgs-
belang kan schaden, opzettelijk bekend maakt, zonder van
ambtswege daartoe verplicht of bevoegd te zijn 4).

/„-v 5N e\j die 2) in tijd van oorlog J) weigert of
\iS' J J opzettelijk nalaat te gehoorzamen aan een

bevel of vordering, gedaan door een daartoe bevoegden mili-
tair 8), of zoodanig bevel of vordering eigendunkelijk over-
schrijdt, of opzettelijk eenigen maatregel, door een militair ')
in het belang der krijgsmacht of van den dienst ondernomen
of bevolen, belet, belemmert of verijdelt, wordt gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren.

Het maximum der in het eerste lid gestelde straf wordt
verdubbeld:

i °. indien de schuldige opzettelijk het misdrijf blijft plegen,
nadat een militair 7) hem uitdrukkelijk op zijne strafbaarheid
gewezen heeft;

89 C.W. 1799, II5, i, 4. — Ontw. 1807, VI, 4. — Ontw. L. 1808, VII, 4, 14, XIII, 19.
— Ontw. Z. 1808, VI, 2, 3. — Ontw. Z. 1810, 53, 72, 85, 87, 88. — Ontw. Z. 1814,
77, 106, 108, 109. — C.W.Z. 66, 95, 97, 98. — Ontw. L. 1814, 63, 86—88, 90, 91. —
Ontw. L. 1815, 68, 92, 94, 95. — C.W.L. 68, 93, 95, 96.

') Swb. 87. — Mil. Swb. 71, 72.
') Mil. Swb. 66.
') Vgl. Mil. Swb. 132.
') Vgl. Mil. Swb. 82.
J Ingeval het feit gepleegd is tegen of

met betrekking tot een bondgenoot, enz.,
zie Mil. Swb. 75.

°) Vgl. Mil. Swb. 90,114,134. — Swb. 184.
') Mil. Swb. 60—65, 107. — Stb. 1899,

n°. 128, 36.
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Mil. Swb. 89—91
2°. indien tijdens het plegen van het misdrijf1) nog geen

vijf jaren zijn verloopen, sedert de schuldige eene hem wegens
gelijk misdrijf *) opgelegde straf 2) geheel of ten deele heeft
ondergaan, of sedert die straf hem geheel is kwijtgescholden;
of indien tijdens het plegen van het misdrijf1) het recht tot
uitvoering dier straf nog niet is verjaard 3);

3°. indien twee of meer personen gezamenlijk of ten gevolge
van samenspanning4) het misdrijf1) plegen;

4°. indien de schuldige tevens een ander aanzet zijn voor-
beeld te volgen;

5°. indien de schuldige het misdrijf ̂  pleegt bij een gevecht
met den vijand 5).

Indien het in het eerste lid omschreven misdrijf *) vergezeld
gaat van twee of meer der in n°. i — 5 vermelde omstandig-
heden 2), wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van
ten hoogste twaalf jaren.

7))
^e samensPanmng 4) tot een der in de artikelen
g^ — g<j omschreven misdrijven ̂  wordt ge-

straft gelijk de poging 8).
De bepaling van artikel 83 is toepasselijk.

/ .}
\75)

Hij die9) tegenover den vijand5) opzettelijk
handelt in strijd met eenige bepaling voor-

komende in een verdrag, geldende tusschen Nederland en de
mogendheid waarmede Nederland in oorlog is 10), of met eenig
voorschrift, ingevolge zoodanig verdrag vastgesteld, wordt
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren.

Met gelijke straf wordt gestraft de meerdere u) die opzettelijk
toelaat12), dat een zijner minderen11) zoodanig feit1) begaat.

Vgl. Swb. 78.
Inv. M. S. T. 73. — Vgl. Swb. 421—423.
Vgl. Swb. 76—77fo's.
Swb. 80.
Swb. 87. — Mil. Swb. 71—73.
Inv. M. S. T. 73.
Ingeval het feit gepleegd is Tegen of
met betrekking tot een bondgenoot, enz.,
zie Mil. Swb. 75.
Swb. 45. — Mil. Swb. 48, 49.

•) Mil. Swb. 66.
"} Stb. 1865 n°. 85 en Stb. 1909 n°. 14

(Conventie Roode Kruis). — Stb. I9f°
n°. 73 (Verdragen 2de Vredesconfe-
rentie). — Vgl. Mil. Swb. 38, I35>
149, 154-

") Mil. Swb. 48, 67.
") Vgl. Mil. Swb. 143. — Swb. igSc, 199*)

359, 36l, 375-

Mil. Swb. 92 — 95
O 2 (?6) '['>e miutair *) die opzettelijk eenig niet aan
x het buitrecht onderworpen goed als oorlogs-
buit neemt, zonder oogmerk om zich dat goed wederrechtelijk
toe te eigenen 2), wordt gestraft met gevangenisstraf van ten
hoogste drie jaren.

Mag krachtens artikel 2 n°. 23 der Wet op de Krijgstucht
krijgstuchtelijk worden afgedaan.

(77) 3) ^e mmtair *) die opzettelijk eene met den
vijand 4) als zoodanig gesloten overeenkomst

wederrechtelijk schendt, wordt gestraft met den dood 5),
levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig
jaren.

^*' aan w*ens 8) scnuld te wijten is dat, in
j-jjd van Oori0g *)3 eenige versterkte of bezette

plaats of post, of wel de vloot of het leger of eenig deel daarvan
voor de krijgsmacht verloren gaat, dat eene militaire operatie
mislukt, of dat een vaartuig der krijgsmacht onbruikbaar wordt,
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren.

Indien de schuldige het misdrijf9) pleegt als bevelvoerend
militair *) of als belast zijnde met het bestuur of toezicht over
benoodigdheden ten dienste van de vloot of het leger 10), wordt
hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren.

O C (7<t) 6)ir) " ê mmtair 1)' aan wiens schuld te wijten is
7 j v /y j ; ; ^t eenige versterkte of bezette plaats of post,
of wel de vloot of het leger of eenig deel daarvan door den

92 Ontw. Z. 1808, VII, i.
94 C.W. 1799, 11°, l, 10, II. — Ontw. 1807, VI, II. — Ontw. L. 1808, VII, n, 15. —

Ontw. Z. 1808, IV, 28, VI, 7, VII, 16.
95 Ontw. 1807, VI. 12.

') Mil. Swb. 60—65, 107.
n°. 128, 36.

') Vgl. Swb. 310, 321. •
151—154.

') Vgl. Mil. Swb. 55, 57-
) Swb. 87. — Mil. Swb. 71, 73.

- Stb. 1899, met betrekking tot een bondgenoot, enz.,
zie Mil. Swb. 75.

Mil. Swb. ') Vgl. Mil. Swb. 84, 87, 95. — Swb,
lO2è nü. l, 105, 169. — P. I. 65—74.

8) Mil. Swb. 66.
') Vgl. Swb. 78.

j Mil. Swb. 9, 45, 49, 50. 10) Vgl. Swb. 105, 376.
Ingeval het feit gepleegd is tegen of n) Vgl. Mil. Swb. 84, 94. — P. I. 65—74.
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Mil. Swb. 95—96
vijand *) wordt overvallen, wordt gestraft met gevangenisstraf
van ten hoogste drie jaren.

Indien de schuldige het misdrijf2) pleegt als bevelvoerend
militair3), wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten
hoogste vijf jaren.

TITEL III

Misdrijven waardoor de militair3) zich aan de vervulling van zijne
dienstverplichtingen onttrekt

De militair3) wiens ongeoorloofde afwezig-
heid 5) aan zijne schuld is te wijten, wordt96 w*)

gestraft:
i°. met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden 7),

indien die afwezigheid 6) in tijd van vrede ten minste één dag
en niet langer dan dertig dagen 7) duurt;

Mag krachtens artikel 2 n°. 2a der Wet op de Krijgstucht
krijgstuchtelijk worden afgedaan.

2°. met gevangenisstraf van ten hoogste negen maanden 6),
indien die afwezigheid 5) in tijd van vrede hem eene reis,
waartoe het bevel hem bekend was of redelijkerwijze door
hem kon vermoed worden, naar of van eene plaats buiten het
rijk in Europa, of eene andere zoodanige bevolen reis met een
oorlogsvaartuig 7) geheel of gedeeltelijk doet verzuimen;

Mag krachtens artikel 2 n°. 2a der Wet op de Krijgstucht
krijgstuchtelijk worden afgedaan.

96 C.W. 1799, II4, 2, 20, III6, 7. — Ontw. 1807, V, 2, 23, VIII, 7, — Ontw. L. 1808,
V, 7, n—13. — Ontw. Z. 1808, V, 2, 9—II, 18, 19, XII, 7. — Ontw. Z. 1810, 128,
131, 132. — Ontw. Z. 1814, 140—144, 156. — C.W.Z. 129—133, 145. — Ontw L.
1814, 113, 115. — Ontw. L. 1815, 119, 121. — C.W.L. 120, 122.

') Swb. 87. — Mil. Swb. 71, 72.
') Vgl. Swb. 78.
') Mil. Swb. 60—65, 107. — Stb. 1899,

n°. 128; 36, en. ii . j, j.vu.
*) Vgl. Stb. 1922, nos. 65 en 66, na, 6) Swb. 88.

letters e en ƒ. — Stb. 1923, nos. 355 en 7) Mil. Swb. 70.
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356, I0a n°. l, letters c en d. — Mil.
Swb. 58, 105—107.

) Mil. Swb. 97 n", i en n°. 2, 98 n°. 2
en n°. 3, 106.

Mil. Swb. 96 — 97
3.° met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar, indien

die afwezigheid *) in tijd van oorlog 2) niet langer dan vier
dagen 3) duurt;

Mag krachtens artikel 2 n°. 2a der Wet op de Krijgstucht
krijgstuchtelijk worden afgedaan.

4°. met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar en zes
maanden 3), indien die afwezigheid 1) in tijd van oorlog 2)
hem een bevolen reis, zooals in n°. 2 is omschreven, geheel
of gedeeltelijk doet verzuimen, of eene ontmoeting met den
vijand 2) doet misloopen.

^e miutau~ 5) die zich schuldig maakt aan
opzettelijke ongeoorloofde afwezigheid 6),

(81) 4)

wordt gestraft:

i°. met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar, indien
die afwezigheid 6) in tijd van vrede ten minste één dag 3) en
niet langer dan dertig dagen 3) duurt;

Mag, indien de afwezigheid in tijd van vrede niet langer dan
acht dagen duurt, krachtens artikel 2, n°. 2a der Wet op de Krijgs-
tucht krijgstuchtelijk worden afgedaan.

2°. met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren, indien
die afwezigheid 6) in tijd van oorlog 2) niet langer dan vier
dagen 3) duurt.

Mag, indien de afwezigheid in tijd van oorlog niet langer dan
één dag daürt, krachtens artikel 2, n°. 2a der Wet op de Krijgstucht
krijgstuchtelijk worden afgedaan.

97 C.W. 1799, II4, 2, III", 7, — Ontw. 1807, V, i, 2, 26—29, VIII, 7. — Ontw. L.
1808, V, 7, ii — 13, VI, 4, II, XIV, 6. — Ontw. Z. 1808, V, 2, 19, XII, 7. — Ontw. Z.
1810, 127, 131, 132. — Ontw. Z. 1814, 140 — 144, 155. — • C.W.Z. 129 — 133, 144. —
Ontw. L. 1814, 136, 137. — Ontw. L. 1815, 158. — C.W.L. 159.

') Mil. Swb. 97 n°. i en n°. 2, 98 n°. 2 en
., n°. 3, 106.

Swb. 87. — Mil. Swb. TL, 72.
1 Swb. 88.
) Vgl. Stb. 1922 nos. 65 en 66, na,

letters e en ƒ. — Stb. 1923 nos. 355 en

356, ioa n°. i, letters c en d. —
Mil. Swb. 58, 105—107.

') Mil. Swb. 60—65, 107. — Stb. 1899,
n°. 128, 36.

") Mil. Swb. 96 nos. i en 3, 97, 98 n°. 3,
101, 106.
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Mil. Swb. 98
ffi-t\ Als schuldig aan desertie wordt gestraft de

militair 2):

i °. die zich verwijdert 3) met het oogmerk om zich voorgoed
aan zijne dienstverplichtingen te onttrekken, het oorlogsgevaar
te ontgaan, naar den vijand 4) over te loopen of, zonder daartoe
gerechtigd te zijn, bij eene andere mogendheid of macht in
krijgsdienst te treden;

2°. wiens ongeoorloofde afwezigheid 3) in tijd van vrede
langer dan dertig, in tijd van oorlog 4) langer dan vier dagen 6)
duurt;

3°. die zich schuldig maakt aan opzettelijke ongeoorloofde
afwezigheid 3) en daardoor een bevolen reis, zooals in artikel
96 n°. 2 is omschreven, niet of niet geheel medemaakt 6).

Mag, indien de afwezigheid in tijd van vrede niet langer dan
acht dagen duurt, krachtens artikel 2 n°. 2a der Wet op de Krijgs-
tucht krijgstuchtelijk worden afgedaan.

Desertie in tijd van vrede gepleegd, wordt gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren.

Desertie in tijd van oorlog 4) gepleegd, wordt gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste zeven jaren en zes maanden.

98 C.W. 1799, II4, i, 3 — 27, 29. — Ontw. 1807, V, i — s, 9 — ii, 14, 15, 17 — 19, 35 — 39-
— Ontw. L. 1808, IV, i, V, l, 2, 4— 16, VI, 2 — 4. — Ontw. Z. 1808, V, I, 3, 4, 6, 7,
IO, II, 14. — Ontw. Z. 1810, 116 — 119, 123. — - Ontw. Z. 1814, 145 — 148, 152. —
C.W.Z. 134 — 137, 141. — Ontw. L. 1814, 121, 122, 130 — 135, 139, 140. — Ontw. L.
1815, 132, 133, 154 — 157, 161, 162. — C.W.L. 133, 134, 155 — 158, 162, 163.

') Vgl. Mil. Swb. 56, 58, 105—107. —
Swb. 391—393. — Stb. 1922 nos. 65
en 66, na, letters e en ƒ. — Stb. 1923
nos. 355 en 356, ioa n°. i, letters c
en d. — R. L. 181. — R. Z. 16.

•) Mil. Swb. 60—65, 107. — Stb. 1899,
n°. 128, 36.

I4O

3) Mil. Swb. 96 nos. i en 3, 97, 98 n°. 3-
101, 106.

4) Swb. 87. — Mil. Swb. 71, 72.
«) Swb. 88.
") Vgl. Swb. 391, 392.

» Mil. Swb. 99
O (81) ^et maximum der in de artikelen 97 en 98
y gestelde straffen wordt verdubbeld:
i', indien tijdens het plegen van het misdrijf1) nog geen

vijf jaren zijn verloopen, sedert de schuldige eene hem hetzij
wegens desertie, hetzij wegens opzettelijke ongeoorloofde
afwezigheid 2) bij vonnis opgelegde straf3) geheel of ten deele
heeft ondergaan, of sedert die straf hem geheel is kwijtgescholden;
of indien tijdens het plegen van het misdrijfx) het recht tot
uitvoering dier straf nog niet is verjaard 4);

2°. indien twee of meer personen gezamenlijk of ten gevolge
van samenspanning 6) het misdrijfx) plegen c);

3°. indien de schuldige is bevelvoerend militair ');
4°. indien hij het misdrijf2) pleegt, terwijl hij is dienst-

doende 8);

5°. indien hij zich naar of in het buitenland verwijdert2);
6°. indien hij, zich van een vaartuig der krijgsmacht ver-

wijderende 2), het misdrijf:) pleegt met behulp van eene tot
de krijgsmacht behoorende sloep of ander licht vaartuig;

7°. indien hij het misdrijf1) pleegt met medeneming van
een ten behoeve der krijgsmacht gebezigd dier, een wapen of
munitie 9).

Indien het in artikel 97 omschreven misdrijf l) of het mis-
drijf !) van desertie in tijd van vrede vergezeld gaat van twee
of meer der in n°. i—7 vermelde omstandigheden 3), wordt

C.W. 1799, II', 6, 8, 12, 18, 19, 24, 29. — Ontw. 1807, V, 4, 5, 7—22, 24, 25, 31—33,
35—39- — Ontw. L. 1808, V, 3—6, VI, i, 2, 5, 8—10. — Ontw. Z. 1808, V, 5, 7, 8,
12, 13, 15—17. — Ontw. Z. 1810, 98, 100, 107, 110, m, 114, 115, 120—122, 135. —
Ontw. Z. 1814, 117, 118, 120, 123—126, 136, 139, 149—151, 157, 159, 160. — C.W.Z.
106, 107, 109, 112—115, 125, 128, 138—140, 146, 148, 149. — Ontw. L. 1814, 106,
ui, 112, 116, 118, 119, 120, 123—129, 143. — Ontw. L. 1815, 112, 117, n8, 124,

'125—131, 135—138, 140—153, 165, 168. — C.W.L. 113, 118, 119, 125—132, 136—
154, 166, 169.

•') Swb. 80.
") Vgl. Swb. 394. — Mil. Swb. 48.
') Mil. Swb. 60—65, 107. — Stb. 1899,

n°. 128, 36.
') Mil. Swb. 76.
H) Swb. 55 v.
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|) Vgl. Swb. 78.
) Mil. Swb. 101, 106.

Inv. M. S. T. 73.
' Mil. Swb. 56, 58, 105—107. — Inv.

M. T. S. 73. — Swb. 76, 77. — Vgl.
swb. 421—423.



Mil. Swb. 99—101
het maximum der in het eerste lid gestelde straf nogmaals
met de helft daarvan verhoogd.

FOO (84) l] ^et ^en dood2), levenslange gevangenisstraf
of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren

wordt gestraft:
i°. desertie naar den vijand3);
2°. desertie, in tijd van oorlog 3), van een oorlogsvaartuig 4)

op brandwacht liggende, van de veiligheidstroepen, of uit
eene door den vijand aangevallen of met aanval bedreigde
plaats of post;

3°. desertie met het oogmerk om in een door den schuldige
aanstaand geachten oorlog B) van den staat met eene andere
mogendheid of macht bij deze in krijgsdienst te treden.

101 (85)8)
Naar de onderscheidingen gemaakt in de
artikelen 97—100 en met de daarbij gestelde

straffen wordt gestraft de militair 7) die zich opzettelijk door
een listigen kunstgreep of een samenweefsel van verdichtsels 8)
tijdelijk of voorgoed aan de vervulling zijner dienstverplich-
tingen onttrekt, of die zich opzettelijk daarvoor ongeschikt
maakt of laat maken 9).

Met afwezigheid10) wordt ten aanzien van die artikelen
gelijkgesteld de tijd, gedurende welken de militair ') op een
der voorschreven wijzen de vervulling zijner dienstverplich-
tingen verzaakt heeft.

ui, 116, 117, ng
101 Ontw. 1807, IV, 12, 13, V, n, 23 • Ontw. L. 1815, 122. — C.W.L. 123.

J) Vgl. Mil. Swb. 55, 57, 77,
105—107.

!) Mil. Swb. 9, 45, 49, 50.
') Swb. 87. — Mil. Swb. 71, 72.
«) Mil. Swb. 70.
5) Vgl. Mil. Swb. 72.

°) Vgl. Mil. Swb. 55, 57, 86 n°. 2, 105—
107, 130, 131.

') Mil. Swb. 60—65, 107. — Stb. 1899,
n°. 128, 36.

8 ) Vgl. Swb. 326.
») Vgl. Swb. 206 n°. i.
">) Mil. Swb. 106.

Mil. Swb. 101—103
Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren wordt gestraft

hij die 1) opzettelijk een militair 2) op diens verzoek voor de
verdere vervulling zijner dienstverplichtingen tijdelijk of
voorgoed ongeschikt maakt3).

Indien het feit den dood ten gevolge heeft, wordt hij gestraft
niet gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren.

102 (86) *) Hij die *) een verlofpas valschelijk opmaakt
of vervalscht, of die zoodanig stuk op een

valschen naam of voornaam of met aanwijzing eener valsche
hoedanigheid doet afgeven, met het oogmerk om het te ge-
bruiken of door een militair2) te doen gebruiken als ware
het echt en onvervalscht of als ware de inhoud in overeen-
stemming met de waarheid, wordt gestraft met gevangenisstraf
van ten hoogste twee jaren.

Met gelijke straf wordt gestraft de militair 2) die opzettelijk
gebruik maakt van een valschen of vervalschten verlofpas als
ware hij echt en onvervalscht of als ware de inhoud in overeen-
stemming met de waarheid.

Tft2 (87) 4) ^e mmtair 2) die opzettelijk van eens anders
ltT) \ ) reispas, veiligheidskaart, reisorder of verlofpas
gebruik maakt, als ware hij de daarin genoemde persoon,
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar
en zes maanden.

Mag a) buiten tijd van oorlog en b) gedurende den tijd van oorlog,
zooals die is omschreven in artikel 71, krachtens artikel 2 n°. 2a
en b der Wet op de Krijgstucht krijgstuchtelijk worden afgedaan.

102 Ontw. 1807, V, 30. — Ontw. L. 1808, XIII, 26. •
1815, 102. — C.W.L. 104.

103 Ontw. L. 1808, XIII, 26.

• Ontw. L. 1814, 96. — Ontw. L.

') Mil. Swb. 66.
') Mil. Swb. 60—65, 107.

n°. 128, 36.
— Stb. 1899,

') Vgl. Swb. 206 n". 2.
4) Mil. Swb. 104—107. — Vgl. Swb. 231.
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Mil. Swb. 104 — 107
j n a /oc\n een der misdrijven1) omschreven in
lilij, \ je artj],reien I02 of 103 van dit Wetboek of
in de artikelen 228, 229 of 231 van het Wetboek van Strafrecht,
door een militair 2) in tijd van oorlog 3) wordt gepleegd, ten
einde het misdrijf *) van desertie 4) gemakkelijk te maken 5),
wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren.

C8Q)

TITEL IV
Mil. Swb. 108—109

^e samensPannmg 6) tot een der in dezen
Titel omschreven misdrijven *) wordt gestraft

gelijk de poging 7).
De bepaling van artikel 83 is toepasselijk.

/„0\N Onder zich verwijderen wordt in dezen Titel
verstaan het zich verwijderen, alsmede het

zich schuil houden, afwezig blijven of achterblijven van de
plaats of de plaatsen, waar de militair 2) zich ter vervulling
van de op hem rustende dienstverplichtingen behoort te be-
vinden; onder afwezigheid het afwezig zijn van die plaats- of
die plaatsen.

T AT (n) ^et ^en mmtair ") wordt ten aanzien van
/ dezen Titel gelijkgesteld hij die krachtens

artikel 24 of artikel 36 is opgeroepen om aan zijn verplichten
krijgsdienst te voldoen 10).

104 Ontw. 1807, V, 30.
105 Ontw. 1807, V, 34. — Ontw. L. 1808, IV, g, 12, V, 9, 10, VI, 18, 24, 25. — Ontw. Z.

1808, V, 26. — Ontw. Z. 1810, 101, 108, 109, 112, 113, 130. — Ontw. Z. 1814, 12:,
122, 128, 129, 134, 135, 137, 138, 163. — C.W.Z. 110, 112, 117, 118, 123, 124, 126,
127, 152, 154. — Ontw. L. 1814, 107, 108, 119, 143, 144. — Ontw. L. 1815, 113, H43

125, 129, 166, 167, 169, 170. — C.W.L. 114, 115, 126, 130, 167, 168, 170, 171.

106 C.W. 1799, II4, 2, III8, 7. — Ontw. 1807, V, 2, 28, 29. — Ontw. L. 1808, IV, 4,
V, 4 — 7, VI, 12, 13, 21 — 23. — Ontw. Z. 1808, V, 2, 9, XII, 7. — Ontw. Z. 1810, 128,
129. — Ontw. Z. 1814, 140, 141, 144, rs6, 157. • — C.W.Z. 129, 130, 133, 145, 146. —
Ontw. L. 1814, 113, 115, 136, 137. — Ontw. L. 1815, 119, 121, 158, 159. — CAV.L,
120, 122, 159, 160.

') Vgl. Swb. 78.
') Mil. Swb. 60—65, 107. — Stb. 1899,

n°. 128, 36.
») Swb. 87. — Mil. Swb. 71, 72.
') Mil. Swb. 98, 105, 107.
') Vgl. Swb. 55 v. — R. L. 180, 181. —

R. Z. lö.
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") Swb. 80.
') Swb. 45. — Mil. Swb. 48, 49.
") Vgl. Mil. Swb. 58. — R. L. 182, 186,

188, 192.
') Mil. Swb. 60—65. — Stb. 1899, n°. 128,

36.
10) Vgl. Mil. Swb. 150.

Misdrijven tegen de ondergeschiktheid

/_2\ 2\e militair 3) die opzettelijk een meerdere4),
hetzij in het openbaar mondeling of door

een geschrift of afbeelding, hetzij in zijne tegenwoordigheid
mondeling of door een gebaar of daad, hetzij door een toe-
gezonden of aangeboden geschrift of afbeelding, beleedigt
of met eenig kwaad bedreigt, hetzij hem uitscheldt, beschimpt
of in zijne tegenwoordigheid bespot, wordt gestraft met ge-
vangenisstraf van ten hoogste negen maanden 6).

Indien het feit 6) in dienst wordt gepleegd7) wordt hij
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar en zes
maanden 5).

Mag krachtens artikel 2 n°. 2a der Wet op de Krijgstucht
krijgstuchtelijk worden afgedaan.

x x !\A De militair 9) die een geschrift of afbeelding
waarin hij weet dat eene beleediging voor een

meerdere4) voorkomt, verspreidt, ten toon stelt, aanslaat of
ter verspreiding in voorraad heeft, wordt gestraft met ge-
vangenisstraf van ten hoogste negen maanden 5).

Indien het feit 6) in dienst wordt gepleegd 7), wordt hij
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar en zes
maanden 6).

Mag krachtens artikel 2 n°. 23. der Wet op de Krijgstucht
krijgstuchtelijk worden afgedaan.

108 C.W. 1799, II', 13, 14, II', 7. — Ontw. 1807, IV, 7, 9. — Ontw. L. 1808, XIII, 21,
25. — Ontw. Z. 1808, IV, 10, 12. — Ontw. Z. 1810, 89—91, 93. — Ontw. Z. 1814,
110—112. — C.W.Z. 99—IOJ. — Ontw. L. 1814, 93, 94. — Ontw. L. 1815, 97, 99. —
C.W.L. 99, 101.

1 Ingeval het feit is gepleegd tegen of
met betrekking tot een bondgenoot, enz.,
zie Mil. Swb. 75.
Vgl. Swb. 1370, 1376, 266. — Mil. Swb.
Ho, 116, 117, 141. — R. K. 2.
Mil. Swb, 60—65. — Stb. 1899, n'. 128,

' Mil. Swb. 67, 128.

«) Swb. 88.
°) Vgl. Swb. 78.
') Mil. Swb. 76. — Kr. 56.
") Vgl. Swb. 113, 119, 132, 134, 1370,

1376, 240, 271. — Mil. Swb. 108, 141. —
R. K. 2.

») Mil. Swb. 60—65, 107. — Stb. 1899,
n°. 128, 36.
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Mil. Swb. no — 112
TTft (94) T) 2) ^e m^tair3) die opzettelijk een meerdere4)
r J. U \W ) ) ^QQJ. eenige feitelijkheid beleedigt, wordt
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren.

Indien het feit 5) in dienst wordt gepleegd 6), wordt hij
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren.

T T T
l~] Wanneer een militair 3) opzettelijk tegen een

meerdere 4) een der in de artikelen 261, 262
en 268 van het Wetboek van Strafrecht omschreven misdrijven 5)
pleegt, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste
een jaar boven het maximum der aldaar gestelde straffen.

Indien het feit 5) in dienst wordt gepleegd 6), wordt het
maximum der in het eerste lid gestelde straf nogmaals met
een jaar verhoogd.

De bepalingen van de artikelen 267 en 269 7) van het Wetboek
van Strafrecht zijn in deze gevallen niet van toepassing.

¥ T "J (06)
") ^e mmtair 3) die naar aanleiding van eene

dienstaangelegenheid een meerdere 4) tot twee-
gevecht uitdaagt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten
hoogste vijf jaren.

Met gelijke straf worden gestraft de militair 3) die opzettelijk
zoodanige uitdaging overbrengt, en de meerdere 4) die haar
aanneemt.

De militaire3) getuigen en geneeskundigen die, wetende dat
de uitdaging naar aanleiding van eene dienstaangelegenheid
plaats had, het daaropvolgende tweegevecht bijwonen, worden
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar.

no Ontw. Z. 1810, 89.
iiz C.W. 1799, II", 10 — 13. — Ontw. 1807, IV ,ii. — Ontw. Z. 1808, IV, 14.

1) Ingeval het feit is gepleegd tegen of
met betrekking tot een bondgenoot, enz.
zie Mil. Swb. 75.

') Vgl. Mil. Swb. 108, 116, 117. — Swb.
266. — R. K. 2.

•) Mil. Swb. 60—65, 107. — Stb. 1899,
n°. 128, 36.
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") Mil. Swb. 67, 128.
B) Vgl. Swb. 78.
") Mil. Swb. 76. — Kr. 56.
') Vgl. Swb. 673.
') Vgl. Mil. Swb. 48. — Swb. 152—156

in verband met Swb. 55. — R. K. ?•

Mil. Swb. 113—114
, -> !\\e militair 3) die tegen beter weten eene aan-
\ y / ) J ; tijging, klachte of aangifte 4) tegen of over

een meerdere B) inbrengt of inzendt, wordt gestraft met ge-
vangenisstraf van ten hoogste twee jaren.

(Q8") l} e~) ^e mmtair 3) die weigert of opzettelijk nalaat
te gehoorzamen aan eenig dienstbevel, of

die zoodanig bevel eigendunkelijk overschrijdt, wordt, als
schuldig aan opzettelijke ongehoorzaamheid, gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste een jaar en negen maanden ').

Mag krachtens artikel 2 «°. 2a der Wet op de Krijgstucht
krijgstuchtelijk worden afgedaan.

Indien het feit 8) is gepleegd in tijd van oorlog u), wordt hij
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren.

Mag gedurende den tijd van oorlog, zooals die is omschreven
in artikel 71, krachtens artikel 2 n°. 2a en b der Wet op de Krijgs-
tucht krijgstuchtelijk worden afgedaan.

Het maximum der in het eerste en het tweede lid gestelde
straffen wordt verdubbeld:

i°. indien de schuldige opzettelijk in zijne ongehoorzaam-
heid volhardt, nadat een meerdere 5) hem uitdrukkelijk op
zijne strafbaarheid heeft gewezen;

113 C.W. 1799, II8, 8, III', 27. — Ontw. 1807, VII, 5, IX, 25. — Ontw. L. 1808, XV, 25.

114 C.W. 1799, II', 3—5, II, III', 6, 7- — Ontw. 1807, IV, 4—6, 12, 13, IX, 6, 7. —
— Ontw. L. 1808, XIII, 2, 12, XV, 5. — Ontw. Z. 1808, II, 3, IV, 2, 3, 5, 6, 8, 17, 18,
VIII, 7, 8. — Ontw. L. en Z. 1810, 425. — Ontw. Z. 1810, 74. — Ontw. Z. 1814, 95.
— C.W.Z. 84. — Ontw. L. 1814, 74. — Ontw. L. 1815 en C.W.L. 80.

l) Ingeval het feit gepleegd is tegen of 5) Mil. Swb. 67, 128.
met betrekking tot een bondgenoot, enz.,
zie Mil. Swb. 75.

!) Vgl. Mil. Swb. in, 139. — Swb. 261,
262, 268. — R. K. 2.

') Mil. Swb. 60—65, 107. — Stb. 1899,
„ n°. 128, 36. ») Vgl. Swb. 78.
) Sv. 160—166. — R. L. 6. — R. Z. 4. — ») Swb. 87. — Mil. Swb. 71, 72.

Swb. 64—67. — Mil. Swb. 54.

') Vgl. Swb. 40, 42, 43, 184, 357. —
Dienstweigeringswet (Stb. 1923 n". 357).
— Mil. Swb. 55, 57, 89, 115, 135, 137,
140. — Kr. 71. — R.K. 2, II, 12.

) Swb. 88.



Mil. Swb. 114—115
2°. indien tijdens het plegen van het misdrijf1) nog geen

vijf jaren zijn verloopen, sedert de schuldige eene hem wegens
gelijk misdrijf1) bij vonnis opgelegde straf2) geheel of ten
deele heeft ondergaan, of sedert die straf hem geheel is kwijt-
gescholden; of indien tijdens het plegen van het misdrijf1)
het recht tot uitvoering dier straf nog niet is verjaard 3);

3°. indien twee of meer personen gezamenlijk of ten gevolge
van samenspanning *) het misdrijf]) plegen 5);

4°. indien de schuldige tevens een anderen militair 6) tot
het misdrijf1) aanzet;

5°. indien hij het misdrijf1) pleegt bij een gevecht met
den vijand 14).

Indien het in het eerste of het in het tweede lid omschreven
misdrijf1) vergezeld gaat van twee of meer der in n°. i—5
vermelde omstandigheden a), wordt het maximum der in het
derde lid gestelde straffen nogmaals met de helft daarvan
verhoogd.

Indien het bevel het werkdadig optreden tegen den vijand,
of de bestrijding van oogenblikkelijk zeegevaar betrof, wordt
de schuldige gestraft met den dood8), levenslange gevangenis-
straf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren.

¥ T C (QO^ 9} 10) Inc^en de ongehoorzaamheid van den mili-
tair n) aan onachtzaamheid is te wijten, wordt

hij gestraft:
i°. met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren, indien

het feit1) is gepleegd in tijd van oorlog 7);

115 C.W. 1799, II2, i—4. — Ontw. 1807, XIII, 13. — Ontw. L. 1808, IV, 7.

') Vgl. Swb. 78.
") Inv. M. S. T. 73. — Vgl. Swb. 421—

423-
») Swb. 76, 77.
") Swb. 80.
') Vgl. Swb. 398. — Mil. Swb. 48.
«) Vgl. Mil. Swb. III , 139. — Swb. 261,

262, 268.

') Swb. 87. — Mil. Swb. 71, 72.
8) Mil. Swb. 9, 45, 49, 50.
*) Ingeval het feit is gepleegd tegen o i

met betrekking tot een bondgenoot, enz.
zie Mil. Swb. 75.

10) Vgl. Mil. Swb. 114. — R. K. 2.
n) Mil. Swb. 60—65, 107. — Stb. 1899.

n°. 128, 36.

Mil. Swb. 115—117
2°. niet gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren, indien

het bevel het werkdadig optreden tegen den vijand x), of de
bestrijding van oogenblikkelijk zeegevaar betrof.

Mag krachtens artikel 2 n°, 2a der Wet op de Krijgstucht
krijgstuchtelijk worden afgedaan.

doo")z}3} ^e mintau"4) die opzettelijk een meerdere5)
v ) feitelijk bedreigt met geweld, wordt gestraft

met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren.
Indien het feit 8) in dienst wordt gepleegd 7), wordt hij

gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren.

T T T fioi) 2)8) ^e mmta^r *) die opzettelijk een meerdere 5)
•*•-"•/ feitelijk aanrandt, zich met geweld of be-
dreiging met geweld 9) tegen hem verzet, hem van zijn vrijheid
van handelen berooft, of hem door geweld of bedreiging met
geweld dwingt tot het volvoeren of tot het nalaten eener dienst-
verrichting, wordt, als schuldig aan feitelijke insubordinatie,
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren.

Indien het feit 6) eenig lichamelijk letsel ten gevolge heeft,
wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste
tien jaren.

Indien het feit6) den dood ten gevolge heeft, wordt hij
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren.

116 C.W. 1799, IP, 7. — Ontw. 1807, IV, 7—io. — Ontw. L. 1808, XIII, 21. — Ontw. Z.
1808, IV, 10, 12. — Ontw. Z. 1810, 89. — Ontw. Z. 1814, 110, ui. — C.W.Z. 99, 100.
— Ontw. L. 1814, 93, 94. — Ontw. L. 1815, 98, 99. — C.W.L. 100, lol.

117 C.W. 1799, II3, 8. — Ontw. 1807, IV, 7—10. — Ontw. L. 1808, XIII, 21. — Ontw. Z.
1808, IV, n, 13. — Ontw. Z. 1810, 90—93. — Ontw. Z. 1814, no—113. — C.W.Z.
99—102.

') Swb. 87. — Mil. Swb. 71, 72.
a) Ingeval het feit gepleegd is tegen of

met betrekking tot een bondgenoot, enz.,
zie Mil. Swb. 75.

*) Vgl. Mil. Swb. 108, 110, 117, 142. —
Swb. 285. — R. K. 2.

) Mil. Swb. 60—65, 107. — Stb. 1899,
n°. 128, 36.

') Mil. Swb. 67, 128.
•) Vgl. Swb. 78.
') Mil. Swb. 76. — Kr. 56.
•) Vgl. Mil. Swb. 108, 110, l

123, 142. — Swb. 179—1
395 v. — R. K. 2.

') Swb. 81.

16, 118—
i, 300 v
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Mul. Swb. 118 — 120
T f K CioaV)2") Feitelijke insubordinatie 3), gepleegd met voor-
A A O r. ),) becjachten rade, wordt gestraft met gevangenis-
straf van ten hoogste tien jaren.

Indien het feit 4) eenig lichamelijk letsel ten gevolge heeft,
wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste
twaalf jaren.

Indien het feit 4) den dood ten gevolge heeft, wordt hij
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren.

/•I0,\\\e insubordinatie 3), gepleegd door twee
of meer vereenigde militairen 6) wordt, als

muiterij, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf
jaren.

De schuldige wordt gestraft:
i°. met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren,

indien het door hem gepleegde misdrijf 4) of de daarbij door
hem gepleegde feitelijkheid eenig lichamelijk letsel ten gevolge
heeft;

2°. met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten
hoogste twintig jaren, indien zij den dood ten gevolge hebben.

(104) *) 7) )' levenslan§e gevangenisstraf
of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren

wordt gestraft:
i°. feitelijke insubordinatie3) in tijd van oorlog 9);
2°. muiterij 10) aan boord van een oorlogsvaartuig n) zich

ergens bevindende waar geen onmiddellijke hulp te verkrijgen is.

118 C.W. 1799, II3, 8. — Ontw. 1807, IV, 7—10. — Ontw.
119 C.W. 1799, II', 16. — Ontw. 1807, IV, 7—10.
120 Ontw. 1807, IV, 7—10.

Z. 1808, IV, 7—10.

') Ingeval het feit gepleegd is tegen of met
betrekking tot een bondgenoot, enz., zie
Mil. Swb. 75.

!) Vgl. Swb. loSb, n;b, 289, 301, 303. —
R. K. 2.

3) Mil. Swb. 117, 121—123.
«) Vgl. Swb. 78.
") Vgl. Mil. Swb. 48, 117, 121, 123, 127. •—
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Swb. 396, 300, 182, 1026 n°. 3, 204. —
R. K. 2.

•) Mil. Swb. 60—65, 107. — Stb. 1899,
n°. 128, 36.

') Vgl. Mil. Swb. 48, 55, 57- — R- K. 2'
8) Mil. Swb. 9, 45, 49, 50.
") Swb. 87. — Mil. Swb. 71, 72.

10) Mil. Swb. 119, 127.
") Mil. Swb. 70.

Mil. Swb. 121 — 124
CioO ^ Indien een der in de artikelen 117 — 120
v v no j omschreven misdrijven 2) buiten dienst3)

wordt gepleegd, wordt, in de gevallen omschreven in de arti-
kelen 117, 118 en 119, eerste lid, en tweede lid n°. i het
maximum der tijdelijke gevangenisstraf met drie jaren ver-
minderd en wordt in de gevallen omschreven in de artikelen
1 19, tweede lid, n°. 2 en 120 n°. i de schuldige gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren.

106) l~) ^ ncen een feit 2), hetwelk in de strafbepaling
, / yan artikei I Zy of van artikel 118, al dan niet

in verband met artikel 121, valt, tevens valt in eene zwaardere
strafbepaling van het gemeene recht, wordt deze laatste toe-
gepast v-\h wordt tevens het maximum der daarbij gestelde
gevangenisstraf met twee jaren verhoogd 6).
T"? 2 (107) l~) ^et maximum der tijdelijke gevangenisstraf,
A**J ^ ' gesteld bij de artikelen 117 — 121, wordt met
een derde verhoogd 6), indien tijdens het plegen van het misdrijf2)
nog geen vijf jaren zijn verloopen, sedert de schuldige eene
gevangenisstraf, hem opgelegd 7) wegens een der misdrijven 2),
omschreven hetzij in een van die artikelen, hetzij in een der
artikelen, vermeld in artikel 422 van het Wetboek van Strafrecht 8),
geheel of ten deele heeft ondergaan, of sedert die straf hem
geheel is kwijtgescholden; of indien tijdens het plegen van
het misdrijf2) het recht tot uitvoering dier straf nog niet is
verjaard 9).

doS) *} Wanneer vijf of meer militairen 10) samenrot-
\ ) ten11) om in ver eeniging hun plicht te ver zaken,

ï2i Ontw. 1807, IV, 7 — 10.
124 C.W. 1799, II3, 17. — Ontw. 1807, IV, 20 — 22. — Ontw. L. 1808, XIII, 7, 8, 10,

24. — Ontw. Z. 1808, IV, 30. — Ontw. Z. 1810, 75, 76, 78 — 80. — Ontw. Z. 1814,
96, 97, 99—101. — C.W.Z. 85, 86, 88-— 90. — Ontw. L. 1814, 75, 76, 78 — 80. — Ontw.
L. 1815, 81, 82, 84—86. — C.W.L. 81, 82, 85—87.

') Ingeval het feit is gepleegd tegen of
met betrekking tot een bondgenoot, enz.,
zie Mil. Swb. 75.

) Vgl. Swb. 78.
) Vgl. Mil. Swb. 76. — Kr. 56.
) Vgl. Swb. 302 — 304.

.{ Vgl. Swb. 55.
) Vgl. Swb

. .
l. Swb. loc en d.

') Inv. M. S. T. 73. — Swb. 421 — 423.
") Swb. Io8a, 109, no, 1150, 116, 141, 181,

182, 287, 290, 291, 293, 296, 297, 300 —
303, 381, 382, 395, 396.

») Swb. 76. — Mil. Swb. 59.
10) Mil. Swb. 60 — 65, 107. — Stb. 1899,

n°. 128, 36.
") Vgl. Swb. 80.



Mil. Swb. 124- — 126
worden zij, indien het tot eenige feitelijkheid of bedreiging
daarmede gekomen is, behoudens ieders verantwoordelijkheid 1)
voor de bijzondere door hem bedreven feiten2), als schuldig
aan militair oproer, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste
twaalf jaren.

Indien het feit 2) is gepleegd in tijd van oorlog 3) of aan
boord van een oorlogsvaartuig 4) zich ergens bevindende waar geen
onmiddellijke hulp te verkrijgen is, worden de schuldigen
gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van teri
hoogste twintig jaren.

CIOQ) 6) 6)v ) ) t
Belhamels onder de deelnemers aan

Oproer v) worden gestraft met ge-
vangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren.

Indien het feit 2) is gepleegd in tijd van oorlog 3) of aan
boord van een oorlogsvaartuig 4) zich ergens bevindende
waar geen onmiddellijke hulp te verkrijgen is, wordt de schuldige
gestraft met den dood 8), levenslange gevangenisstraf of
tijdelijke van ten hoogste twintig jaren.

(HO) 5N)\ )
deelnemers aan samenrotting om in ver-

eeniging hun plicht te verzaken9) die tot de
orde terugkeeren, voordat het tot eenige feitelijkheid of be-
dreiging daarmede gekomen is, worden gestraft met gevangenis-
straf van ten hoogste vijf jaren.

Indien de samenrotting is gepleegd in tijd van oorlog 3V
of aan boord van een oorlogsvaartuig 4) zich ergens bevindende
waar geen onmiddellijke hulp te verkrijgen is, worden de
schuldigen gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zeven
jaren en zes maanden10).
125 C.W. 1799, II3, 17. — Ontw. 1807, IV, 20 — 22. — Ontw. L. 1808, 3, 8 — lo, 14. —

Ontw. Z. 1808, IV, 30. — Ontw. Z. 1810, 75, 76, 78 — 80, 102. — Ontw. Z. 1814, 96,
97, 99—101. — C.W.Z. 82, 86, 88 — 90.

126 127 Ontw. Z. 1808, IV, 33. — Ontw. Z. 1810, 82. — Ontw. Z. 1814, 103. — C.W.Z.
92. — Ontw. L. 1815, 88. — C.W.L. 89. _ _

') Vgl. Swb. 55 v. — Mil. Swb. 48, 125—
128.

") Vgl. Swb. 78.
") Swb. 87. — Mil. Swb. 71, 72.
4) Mil. Swb. 70.
s) Ingeval het feit gepleegd is tegen of
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met betrekking tot een bondgenoot, en>'->
zie Mil. Swb. 75.

«) Vgl. Mil. Swb. 48, 55, 57.
') Mil. Swb. 124.
") Mil. Swb. 9, 45, 49, 50.
•) Mil. Swb. 124, 125.

lü) Swb. 88.

Mil. Swb. 126 — 129
Ten aanzien van de belhamels *) wordt het maximum der

jn het eerste en het tweede lid gestelde straffen verdubbeld2).

(m) 3~) De samenspanning 4) tot ongehoorzaamheid 6),
i ) muiterij 6) of militair oproer 7) wordt gestraft

gelijk de poging 8).
De bepaling van artikel 83 is toepasselijk.

(IÏ2\n aanzien van de in dezen Titel omschreven
feiten 9) wordt eene troepenafdeeling, belast

niet wacht- of patrouilledienst, of een schildwacht 10) gelijk-
gesteld met een meerdere, behalve ingeval het feit is begaan
door hem aan wien zij, als zoodanig, ondergeschikt zijn.

TITEL V

Schending van verschillende dienstplichten

u") De schildwacht10) die zijn post eigendunkelijk
verlaat12), eene als zoodanig op hem rustende

verplichting niet nakomt, of zich in een toestand brengt of
laat brengen waarin hij zijn dienst als schildwacht niet naar
behooren kan verrichten, wordt gestraft met gevangenisstraf
van ten hoogste drie jaren.

Indien het feit 9) is gepleegd in tijd van oorlog 13), wordt
hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren.
iz8 C.W. 1799, Hs, 5, 6, 10—12, II3, ii. — Ontw. 1807, IV, 16, VIII, 6. — Ontw. L.

1808, XIII, 25. — Ontw. Z. 1808, IV, 27. — Ontw. Z. 1810, 93. — Ontw. Z. 1814,
112. — C.W.Z. 101. — Ontw. L. 1814, 95. — Ontw. L. 1815, 100, 101. — C.W.L.
102, 103.

«9 C.W. 1799, IP, 10, 11, 13, 14. — Ontw. 1807, IV, 14, 15, 17—19, V, 12. — Ontw. L.
1808, IV, 5, V, 3, VI, 6, 7, XIII, 16, 17, 23. — Ontw. Z. 1808, III, 6, IV, 26. — Ontw.
Z. 1810, 83, 84. — Ontw. Z. 1814, 104,' 105. — C.W.Z. 93, 94. — Ontw. L. 1814, 84,
85, 92. — Ontw. L. 1815, 90, 91, 96. —• C.W.L. 91, 92, 97, 98.

') Mil. Swb. 125.
Vgl. Swb. 10 c en d.

) Ingeval het feit gepleegd is tegen of
niet betrekking tot een bondgenoot enz.,
zie Mil. Swb. 75.

' Swb. 80.
) Mil. Swb. 114, 119—I2i, 124.
' Mil. Swb. 119'.

'} Mil. Swb. 124.
8) Swb. 45. — Mil. Swb. 48, 49.
») Vgl. Swb. 78.
") Mil. Swb. 69. — Vgt. Inv. M. S. T.

74, 2°. — R. K. 26.
") Vgl. Mil. Swb. 48, 55, 57,136. — R.K. 26.
") Vgl. Mil. Swb. 98, 99 4°. — Swb. 55.
13) Swb. 87. — Mil. Swb. 71, 72.
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Mil. Swb. 129—130
Indien de schuldige zich bevond aan boord van een oorlogs-

vaartuig *) in nood verkeerende of in tijd van oorlog2) op
brandwacht liggende, bij veiligheidstroepen in tijd van oorlog2),
of in eene door den vijand 2) aangevallen of met aanval be-
dreigde plaats of post, wordt hij gestraft met den dood3),
levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig
jaren.

Met gelijke straffen worden gestraft de officier van de wacht
aan boord van een oorlogsvaartuig *) of de militair 4) die hem
tijdelijk vervangt, de machinist, hoofd der wacht aan boord
van een oorlogsvaartuig 1), en de bevelhebber van eenige wacht,
ronde of patrouille of van eenige met de uitoefening van den
veiligheidsdienst in tijd van oorlog 2) belaste troepenafdeeling,
die als zoodanig gelijke handelingen plegen.

Indien andere militairen4), behoorende tot eenige wacht,
ronde of patrouille of tot eenige met de uitoefening van den
veiligheidsdienst in tijd van oorlog 2) belaste troepenafdeeling,
gelijke handelingen5) plegen, zijn de eerste drie leden van dit
artikel op hen van toepassing"), behoudens dat in de gevallen
van het eerste en het tweede lid het maximum der daar gestelde
straffen met de helft verminderd wordt, en dat in de gevallen
van het derde lid de schuldige gestraft wordt met gevangenis-
straf van ten hoogste tien jaren.

Mag, met uitzondering van de gevallen waarin bij dit artikel
de doodstraf is gesteld, krachtens artikel 2 n°. 2& der Wet op de
Krijgstucht krijgstuchtelijk worden afgedaan.

TiftfiidV) s~) ^e mmtau"4) die zich opzettelijk, hetzij ter
AjU v <W sluik, hetzij door een listigen kunstgreep of
een samenweefsel van verdichtsels 9), hetzij door dronkenschap
of zelfverminking aan eenigen gevaarlijken dienst onttrekt,

130 C.W. 1799, II3, 10, 15.

>) Mil. Swb. 70.
') Swb. 87. — Mil. Swb. 71, 72.
3) Mil. Swb. 9, 45, 49, 50.
«) Mil. Swb. 60—65, 107. — Stb.

n°. 128, 36.
a) Vgl. Swb. 78.
i) Vgl. Mil. Swb. 136.
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1899,

') Ingeval het feit gepleegd is tegen "l
met betrekking tot een bondgenoot, en/.,
zie Mil. Swb. 75.

8) Vgl. Mil. Swb. 86 n°. 2, 101 131, J36-
— Swb. 55, 57, 206 n". I.

•) Vgl. Swb. 326.

Mil. Swb. 130—132
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren.

Indien het feit*) is gepleegd in tijd van oorlog 2), wordt
hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren.

— j , -, 3\\e militair5) die zich opzettelijk, hetzij ter
13 sluik, hetzij door een listigen kunstgreep of
een samenweefsel van verdichtsels6) tijdelijk of voorgoed
aan de vervulling van eene bepaalde soort van dienstverplich-
tingen onttrekt, of die zich opzettelijk daarvoor ongeschikt
maakt of laat maken 7), wordt gestraft met gevangenisstraf van
ten hoogste een jaar.

Mag krachtens art. 2 n°. 23 der Wet op de Krijgstucht krijgs-
tuchtelijk worden afgedaan.

Indien het feit l) is gepleegd in tijd van oorlog2), wordt
hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren.

Mag gedurende den tijd van oorlog, zooals die is omschreven
in art. 71, krachtens art. 2 n°. 2b der Wet op de Krijgstucht
krijgstuchtelijk worden afgedaan.

Met gelijke straffen wordt gestraft hij die 8) opzettelijk een
militair 2) op diens verzoek voor de vervulling van eene bepaalde
soort van dienstverplichtingen ongeschikt maakt.

Indien het feit *) den dood ten gevolge heeft, wordt het
maximum der in het eerste en het tweede lid gestelde straffen
met vier jaren verhoogd9).

fj jgN s-) i<T) De militair5) die opzettelijk aan de over-
heid eene onjuiste ambtelijke mededeeling doet

132 C.W. 1799, II', l, 3—5. — Ontw. 1807, VI, 3—6. — Ontw. L. 1808, VII, 3—5,
XIII, 29. — Ontw. Z. 1808, VI, 3—5. — Ontw. Z. 1810, 53, 54, 81, 133, 134. — Ontw.
Z. 1814, 73, 74, 102, 161, 162. — C.W.Z. 62—91, 150, 151. — Ontw. L. 1814,
61—63, 141, 142,179, 180. — Ontw. L. 1815, 66—68,163, 164, 209. — C.W.L. 66—68,
164, 165, 208.

') Vgl. Swb. 78.
') Swb. 87. — Mil. Swb. 71, 72.
*) Ingeval het feit gepleegd is tegen of

met betrekking tot een bondgenoot, enz.,
zie Mil. Swb. 75.

> Vgl Mil. Swb. 86 n". 2, 101, 130, 136. —
b- S5> 57> '

Mil. Swb. 60—65, 107. — Stb. 1899,
n". 128, 36.

«) Vgl. Swb. 326.
') Vgl. Swb. 300 v.
8) Mil. Swb. 66.
") Vgl. Swb. 10 c en d.
") Vgl. Mil. Swb. 88 2°, 132, 133, 135,

136, 139, 144. — Swb. 1346», 268. —
R. L. 5. — R. Z. 3. — R. K. 20.
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Mil. Swb. 132—134
of overbrengt, of opzettelijk nalaat aan de bevoegde overheid
eene mededeeling te doen, die hij van ambtswege doen moest
of waarvan de verzwijging het belang van den dienst of van
den staat kan schaden, wordt gestraft met gevangenisstraf van
ten hoogste twee jaren.

Mag krachtens art. 2 n°. 2a der Wet op de Krijgstucht krijgs-
tuchtelijk worden afgedaan.

Indien het feit1) is gepleegd in tijd van oorlog2), wordt
hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren.

Mag gedurende den tijd van oorlog, zooals die is omschreven
in art. 71, krachtens art. 2 n°. 2b der Wet op de Krijgstucht
krijgstuchtelijk worden afgedaan.

T 2 3 Cl i?")3}4) ^e mmtair 5) aan wiens schuld te wijten
AJJ ^ is dat, in tijd van oorlog2), aan de overheid
eene onjuiste ambtelijke mededeeling wordt gedaan of over-
gebracht, of wordt nagelaten aan de bevoegde overheid eene
mededeeling te doen, die van ambtswege gedaan moest worden
of waarvan de verzwijging het belang van den dienst of van
den staat kan schaden, wordt gestraft met gevangenisstraf van
ten hoogste drie jaren.

Mag krachtens art. 2 n°. 2a der Wet op de Krijgstucht krijgs-
tuchtelijk worden afgedaan.

T2/I CiiS")3")6] ^e mmtair5) die opzettelijk, zonder daartoe
A J'T ^ bevoegd te zijn, eenigen maatregel in het be-
lang der krijgsmacht of van den dienst ondernomen of bevolen,
133 C.W. 1799, Hs, I, 3—5- — Ontw. 1807, VI, 3—5. — Ontw. L. 1808, VII, 3—5. —

Ontw. Z. 1808, VI, 3—5. —• Ontw. Z. 1810, 133, 134. — Ontw. L. 1814, 61, 62. — Ontw.
L. 1815 en C.W.L. 66, 67.

134 C.W. 1799, II5, i, 4. — Ontw. 1807, VII, ii—13. — Ontw. L. 1808, VII, n. —
Ontw. Z. 1808, IV, 3, VI, 2. — Ontw. Z. 1810, 95, 96. — Ontw. Z. 1814, 115, 116. —
C.W.L. 104, 105. — Ontw. L. 1814, 66, 67. — Ontw. L. 1815 en C.W.L. 71, 72.

') Vgl. Swb. 78. ") Vgl. Mil. Swb. 132, 136. — Swb. I34*'s>
') Swb. 87. — Mil. Swb. 71, 72. 268. — R. L. 5. — R. Z. 3. — R. K. 20.
3) Ingeval het feit is gepleegd tegen of B) Mil. Swb. 60—65, 107. — Stb. l899)

met betrekking tot een bondgenoot, enz., n°. 128, 36.
zie Mil. Swb. 75. «) Vgl. Mil. Swb. 89, 114, 136.— Swb. 184-

— R. K. 20.
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Mil. Swb. 134—136
belet, belemmert of verijdelt, wordt gestraft met gevangenisstraf
van ten hoogste drie jaren.

Mag krachtens art. 2 n°. 2a der Wet op de Krijgstucht krijgs-
tuchtelijk worden afgedaan.

Indien het feit*) is gepleegd in tijd van oorlog2), wordt
hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren.

Mag gedurende den tijd van oorlog, zooals die is omschreven
in art. 71, krachtens art. 2 n°. 2b der Wet op de Krijgstucht
'krijgstuchtelijk worden afgedaan.

T2C d IQ") 3~] *} ^e mmtau"5) die opzettelijk nalaat eenig
* J J ^ f) ) ) ^or Qns Of van Qnzentwege vastgesteld
dienstvoorschrift op te volgen, of die zoodanig voorschrift eigen-
dunkelijk overschrijdt, wordt gestraft met gevangenisstraf van
ten hoogste negen maanden 6).

Indien het feit1) is gepleegd in tijd van oorlog2), wordt hij
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren.

Mag krachtens art. 2 n°. 2a der Wet op de Krijgstucht krijgs-
tuchtelijk worden afgedaan.

T^tlti (120)3) ^e samensPannmg 7) tot een der in de ar-
JL-|U v. ; ; tikelen 129—134 omschreven misdrijven2)
wordt gestraft gelijk de poging 8).

De bepaling van artikel 83 is toepasselijk.

135 Ontw. L. 1808, XIII, 27, 28, 30. — Ontw. Z. 1808, VII, 3—6, n, 13—16.— Ontw. Z.
iSlOj 94, 153—155. — Ontw. Z. 1814, 92—94, 114. — C.W.Z. 81—83, 103. — Ontw.
L. 1814, 97—99. — Ontw. L. 1815, 103—105. — C.W.L. 105, 106.

') Vgl. Swb. 78.
Swb. 87. — Mil. Swb. 71, 72.

8) Ingeval het feit is gepleegd tegen of
met betrekking tot een bondgenoot, enz.,
zie Mil. Swb. 75.

) Vgl. Mil. Swb. 89, 114. — R. K. 156, 20.

6) Mil. Swb. 60—65, 107. — Stb. 1899'
n". 128, 36.

°) Swb. 88.
7) Swb. 80.
8) Swb. 45. — Mil. Swb. 48, 49.
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Mil. Swb. 137—139
•r-jfj (121) ^ 2) ^e rnilitair 3) die door misbruik of aanmatiging

J l van gezag iemand dwingt iets te doen, niet
te doen, of te dulden, wordt gestraft met gevangenisstraf van
ten hoogste vier jaren.

Mag krachtens art. 2 n°. 2a der Wet op de Krijgstucht krijgs-
tuchtelijk worden afgedaan.

T 2 8A jO
(122) M 4") ^e miutair 3) die door misbruik van zijn

_ invloed als meerdere 5) tegenover een min-
dere 6), dezen overhaalt iets te doen, niet te doen, ofte dulden,
wordt, indien daaruit eenig nadeel kan ontstaan, gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren.

Mag krachtens art. 2 n°. 2a der Wet op de Krijgstucht krijgs-
tuchtelijk worden afgedaan.

, \\\e militair3) die, met het oogmerk om
' zich of een ander voor bestraffing, terecht-

wijzing of afkeuring te vrijwaren of een ander aan onverdiende
bestraffing, terechtwijzing of afkeuring bloot te stellen, hetzij
een mindere s) door gift, belofte of misleiding weerhoudt van
of overhaalt tot het doen van een beklag 7), verzoek, klachte
of aangifte 8), hetzij een stuk of aangelegenheid onthoudt aan
de kennisneming van den bevoegden meerdere 4), wordt ge-
straft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren.

Mag krachtens art. 2 n°. 2a der Wet op de Krijgstucht krijgs-
tuchtelijk worden afgedaan.

137 C.W. 1799, II", 5. — Ontw. Z. 1810, 136, 137, 147. — Ontw. Z. 1814, 69, 165. —
C.W.Z. 58, 154. — Ontw. L. 1814, 147. — Ontw. L. 1815, 173. — C.W.L. 174.

138 Ontw. Z. 1808, VIII, 15, 20. — Ontw. Z. 1814, 171. — C.W.Z. 160.

*) Ingeval het feit gepleegd is tegen of
met betrekking tot een bondgenoot, enz.,
zie Mil. Swb. 75.

2) Vgl. Swb. I34&JS, 284, 365. — Mü. Swb.
48, 138—140. — R. K. 7.

») Mil. Swb. 60—65, 107. — Stb. 1899,
n°. 128, 36.

4) Vgl. Swb. 284, 365, — Mil. Swb. 48, 137
139,140. — R. K. 7. — R. L. 5. — R.Z. 3

') Mil. Swb. 67.
e) Vgl. Swb. 284, 365. — Mil. Swb. 48

114, 132, 137, 138, 140. — R. K. 7.
') Kr. 6iv., 71.
e) Sv. 160—166. — R. L. 6. — R. Z. 4

— Swb. 64—6?a. — Mil. Swb. 54.

Mil. Swb. 140 — 142
(124") 112') ^e miïitair 3) die opzettelijk, hetzij met
\ overschrijding van zijne bevoegdheid, hetzij in

eene aangelegenheid die vreemd is aan de belangen van den
dienst, een mindere 4) beveelt iets te doen, niet te doen, of te
dulden, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste
twee jaren.

Mag krachtens art. 2 n°. 2a der Wet op de Krijgstucht krijgs-
tuchtelijk worden afgedaan.

(I2I.\e militair3) die opzettelijk een mindere4)
uitscheldt, uitvloekt, beschimpt of in zijne

tegenwoordigheid bespot, wordt gestraft met gevangenisstraf
van ten hoogste negen maanden.

Indien het feit 6) in dienst 7) wordt gepleegd, wordt hij

(gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar en zes
maanden 8).

Mag krachtens art. 2 n°. 23. der Wet op de Krijgstucht krijgs-
tuchtelijk worden afgedaan.

(126) 1%) 9) e m a * r 3) die in dienst 7) opzettelijk
\ J J een mindere 4) slaat of stompt of hem op andere

wijze pijn veroorzaakt of hem feitelijk bedreigt met geweld,
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren.

Indien het feit 6) eenig lichamelijk letsel ten gevolge heeft,
wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren.

140 Ontw. Z. 1808, VIII, n, 15, 20.

141 Ontw. L. en Z. 1810, 444, 445.

142 Ontw. L. 1808, X I I I , 22. — Ontw. Z. 1808, III, 2, VIII, 15. — Ontw. L. en Z. 1810,
446. — Ontw. L. 1814, 83.

') Ingeval het feit gepleegd is tegen of
met betrekking tot een bondgenoot, enz.,
zie Mil. Swb. 75.

!) Vgl. Swb. 284, 365. — Mil. Swb. 48,
114, 137—139- — R. K. 7, 9, 10.

) Mil. Swb. 60—65, 107. — Stb. 1899,
n". 128, 36.

') Mil. Swb. 67.

") Vgl. Swb. i47«, 266. — Mil. Swb. 108,
135. — R-K. 7, 9, 22.

'1 Vgl. Swb. 78. — Kr. 56.
') Mil. Swb. 76.
8) Swb. 88.
«) Vgl. Swb. 285, 300 v. — Mil. Swb. 116 v.

-R.K. 7, 9-



Mil. Swb. 142 — 144
Indien het feit x) den dood ten gevolge heeft, wordt hij

gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren.
Valt het feit 1) tevens in eene zwaardere strafbepaling van het

gemeene recht, dan wordt deze toegepast 2).
Mag krachtens art. 2 n°. 2a der Wet op de Krijgstucht krijgs-

tuchtelijk worden afgedaan.

(127) s~]^ '' '
De militair 4) die opzettelijk toelaat, dat een

«^ mindere 6) een misdrijf1) pleegt, of die, getuige
van een door een mindere b) gepleegd misdrijf]), opzettelijk
nalaat tegen den dader de door het belang der zaak gevorderde
maatregelen van geweld naar vermogen aan te wenden6),
wordt gestraft gelijk de medeplichtige 7).

T /f A (128}3} 8") ^*' ^e 9)' kennis dragende van eenige in
^T" dit Wetboek strafbaar gestelde samenspanning

tot misdrijf10) of van een voornemen tot het plegen van een
misdrijf1) ter zake waarvan de doodstraf kan worden opgelegd11),
of vaneen misdrijf1) tegen de veiligheid van den staat12), desertie
in tijd van oorlog13), feitelijke insubordinatie14) of militair
oproer16), op een tijdstip waarop het plegen van het misdrijf1)
nog kan worden voorkomen, opzettelijk nalaat daarvan tijdig
voldoende kennis te geven hetzij aan de overheid16), hetzij aan

C.W. 1799, II», 18, IP, 7. — Ontw. 1807, IV, 22, VII, 4. — Ontw. L. 1808, IX, 4,
X, 7, XIII, 4, 8, 22. — Ontw. Z. 1808, III, 2, IV, 9, 34, 35. — Ontw. Z. 1810, 77—79.
—• Ontw. Z. 1814, 98, 100. — C.W.Z. 87, 89. —• Ontw. L. 1814, 77, 79, 154. — Ontw.
L. 1815, 83, 85, 181. — C.W.L. 83, 86, 182.
Ontw. L. 1808, XI, 2. — Ontw. Z. 1808, IV, 31—33, V, 26, 27. — Ontw. Z. 1814,
164. — C.W.Z. 153. — Ontw. L. 1815, 87. — C.W.L. 88.

143

Vgl. Swb. 78.
Swb. S5- — Vgl. Mil. Swb. 122.
Ingeval het feit gepleegd is tegen of
met betrekking tot een bondgenoot, enz.,
zie Mil. Swb. 75.
Mil. Swb. 60—65, 107. — Stb. 1899,
n°. 128, 36.
Mil. Swb. 67.
R. L. 4, 5. — R. Z. 2, 3. — Swb. 42.
Swb. 49, 50. — Mil. Swb. 48, 50, 916.
Vgl. Mil. Swb. 83, 132. — Swb. 135,
136. — Sv. 160—166. — R. K. 7.
Mil. Swb. 66.

Mil. Swb. 77—82, 84—87, 90, 93, 98,
100, 101, 105, 114, 117—120, 124, 125,
127, 129, 136, 146, 148, 153, 154, 156.
— Vgl. Swb. 78, 80.
Mil. Swb. 77—79, 84, 85, 862>, 876, 93,
100, 101 jo. 100, U4e, 120, 125^, 129^
en d, 148, 1490, 1536. Zie ook 45.
Swb. Boek II Tit. I (artt. 92—107). —
Mil. Swb. Boek II Tit. I (artt. 77—83).
Mil. Swb. 98c, 100.
Mil. Swb. 117 v.
Mil. Swb. 124.
Sv. 160—166. — Mil. Swb. 132. —
R. L. 6. — R. Z. 4.

Mil. Swb. 144—146

I den bedreigde, wordt, indien het misdrijf1) is gevolgd, gestraft
gelijk de medeplichtige 2).

Met gelijke straf wordt gestraft hij die 3), kennis dragende
van eenig in het eerste lid vermeld reeds gepleegd misdrijf1)
op een tijdstip waarop de gevolgen nog kunnen worden af-
gewend, opzettelijk nalaat daarvan gelijke kennisgeving te
doen 4).

T /f C (120) 5~) ^e bepalingen van het vorig artikel betref-
*• TT 3 ^ ' fende het doen van kennisgeving zijn niet van
toepassing op hem die3) door de kennisgeving gevaar voor
een strafvervolging zou doen ontstaan voor zich zelven, voor
een zijner bloedverwanten of aangehuwden in de rechte linie
of in den tweeden of derden graad der zijlinie 6), voor zijn
echtgenoot') of gewezen echtgenoot 8), of voor een ander,
bij wiens vervolging hij zich, uit hoofde van zijn ambt of beroep,
van het afleggen van getuigenis zou kunnen verschoonen 9).

no)10) Hi) die3)' mondeling of bij geschrifte, een
' militair11) opruit12) tot eenig misdrijf1), in dit

Wetboek omschreven of door hem te begaan onder een der
In artikel 44 van het Wetboek van Strafrecht vermelde om-
standigheden, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten
hoogste vijf jaren.

De schuldige wordt gestraft met gevangenisstraf van ten
hoogste vijftien jaren, indien de opruiing betreft een der mis-
drijven omschreven in de artikelen 92—101 of 121 van het
Wetboek van Strafrecht, desertie of ongehoorzaamheid in tijd

146 Ontw. L. 1808, IV, 6, V, 8, VI, 14. — Ontw. Z. 1808, V, 20. — Ontw. Z. 1810, 99,
(. 106. — Ontw. Z. 1814, 119, 127, 133, 138. — C.W.Z. 108, 116, 122, 127. — Ontw. L.

1814, 85, 105, 117, 138. — Ontw. L. 1815, m, 123, 160. — C.W.L. 112, 124, 161.

') Vgl. Swb. 78.
') Swb. 49, 50. — Mil. Swb. 48. 50, 91*.
') Mil. Swb. 66.
4) Sv. 160—166. — Mil. Swb. 132. —

R. L. 6. — R. Z. 4.
*) Vgl. Swb. 137. — Mil. Swb. 38, 78*,

83. — Sv. 160, 218, 219.
9 B. W. 345—352.
') B. W. 131—135-

8) Vgl. B. W. 254 v.
') Sv. 217, 218, j°. R. L. 78, 179 en R. Z.

76, 184.
") Ingeval het feit gepleegd is tegen of

met betrekking tot een bondgenoot, enz.,
zie Mil. Swb. 75.

") Mil. Swb. 60—65, 107. — Stb. 1899,
n°. 128, 36.

12) Vgl. Swb. 131, I34*«, 397-



Mil. Swb. 146—147
van oorlog1) of muiterij of militair oproer buiten tijd van
oorlog2).

De schuldige wordt gestraft met den dood3), levenslange
gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren:

i°. indien de opruiing geschiedt in tijd van oorlog 4) en
zij betreft een der in artikel 92 of 93 van het Wetboek van
Strafrecht omschreven misdrijven, militair verraad 5), desertie
in een der in artikel 100 omschreven gevallen, ongehoorzaam-
heid in een der in het laatste lid van artikel 114 omschreven
gevallen, muiterij6), militair oproer 7) of het in artikel 148 om-
schreven misdrijf;

2°. indien de opruiing geschiedt aan boord van een oorlogs-
vaartuig 8) zich ergens bevindende waar geen onmiddellijke
hulp te verkrijgen is, en zij muiterij 6) of militair oproer 7)
betreft.

Met gelijke straffen wordt gestraft hij die ") een der in dit
artikel vermelde geschriften, waarvan hij den inhoud kent,
verspreidt, ten toon stelt, aanslaat of ter verspreiding in voorraad
heeft10).

T A n (i*]f)ir) '̂ ^e 9) rï°or een se*n' teeken, voorstelling,
Lt\ \ ) toespraak, lied, geschrift of afbeelding de
tucht onder de krijgsmacht tracht te ondermijnen, of die, met de
strekking van het geschrift of de afbeelding bekend, zoodanig
stuk verspreidt, ten toon stelt, aanslaat of ter verspreiding in
voorraad heeft, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten
hoogste drie jaren.

Mil. Swb. 147 — 148
Mag krachtens art. 2 n°. 2a der Wet op de Krijgstucht krijgs-

tuchtelijk worden afgedaan.
Indien het feit *) is gepleegd in tijd van oorlog 2), wordt

de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste
tien jaren.

Met gelijke straffen wordt gestraft hij die 3) het wapen van
Nederland 4), van den Koning 4), van een lid van het Konink-
lijk Huis 4) of van den Regent 5), de Nederlandsche vlag of
wimpel of een regimentsvaandel of regimentsstandaard be-
schimpt.

Derde lid. Mag krachtens art. 2 n°. 23. van de Wet op de Krijgs-
tucht krijgstuchteiijk worden afgedaan.

(ïl2) 6) '1 et en dood 8)' levenslange gevangenisstraf
Of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren

worden gestraft de tot eene op voet van oorlog gebrachte
krijgsmacht 9) behoorende militairen 10) die met vereenigde
krachten hetzij geweld tegen een of meer personen plegen,
hetzij opzettelijk en wederrechtelijk eenig goed dat geheel
of ten deele aan een ander toebehoort, vernielen, beschadigen,
onbruikbaar maken of wegmaken, en bij het plegen van het
feit a) misbruik maken of dreigen te maken van macht, gelegenheid
of middel, hun als militair 10) geschonken.

Met gelijke straf worden gestraft de aan de militaire rechts-
macht onderworpen personen u), bij eene op voet van oorlog
gebrachte krijgsmacht 9) in dienstbetrekking zijnde of haar
met toestemming van de militaire overheid vergezellende of
volgende, die gelijke handelingen *) plegen en daarbij misbruik
148 Ontw. Z. 1810, 140. — Ontw. Z. 1814, 165. — C.W.Z. 154. — Ontw. L. 1814, 145- —

Ontw. L. 1815, 171. — C.W.L. 172.

') Vgl. Swb. 78.
') Swb. 87. — Mil. Swb. 71, 72.
3) Mil. Swb. 66.
*) Vgl. Stb. 1907 nos. 181, 182; 1909,

n°. 271; 1937, n°. 3. — G. 10—20. —
R. K. 8.

) Zie G. 36—45.. 48—51.
< Ingeval het feit gepleegd is tegen of met

betrekking tot een bondgenoot enz., zie
Mil. Swb. 75.

') Vgl. Mil. Swb. 55, 57. — Swb. 141,
157 v., 300 v., 350 v. een en ander jo.
44. — Mil. Swb. 48. — R. K. 7.

") Mil. Swb. 9, 45, 49, 50.
•) Mil. Swb. 74.

10) Mil. Swb. 60—65, 107. — Stb. 1899,
n°. 128, 36.

") Inv. M. S. T. 76—78, 80, 81.

) Mil. Swb. 124,) Vgl. Mil. Swb. 71, 72
Swb. 87.
Vgl. Mil. Swb. 71, 72, H9> I24
Swb. 87.
Mil. Swb. 9, 45, 49> 50.
Swb. 87. — Mil. Swb. 71, 72.
Mil. Swb. 77-

Mil. Swb. 70.
Mil. Swb. 66.
Vgl. Swb. 131, 132, 397. — Mil. Swb
147.
Ingeval het feit gepleegd is tegen ol
met betrekking tot een bondgenoot, enz.
zie Mil. Swb. 75.«) Mil. Swb. 119
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Mil. Swb. 148' — 150
maken of dreigen te maken van macht, gelegenheid of middel,
hun door hunne betrekking tot de krijgsmacht geschonken.

Artikel 81 van het Wetboek van Strafrecht blijft buiten
toepassing.

T A O1") ^'3 die2) gew£ld pleegt3) tegen een doode,
•*-Tr;# ' zieke of in den krijg verwonde, behoorende
tot de krijgsmacht van een der strijdende partijen, wordt
gestraft met den dood4), levenslange gevangenisstraf of tijdelijke
van ten hoogste twintig jaren.

Onder hen, die behooren tot de krijgsmacht van een der
strijdende partijen, worden voor de toepassing van dit artikel
gerekend allen, die bij deze krijgsmacht in dienstbetrekking
zijn of haar met toestemming van de militaire overheid ver-
gezellen of volgen.

(m) r°~)V. 33; ;
^e mmtair 6) die opzettelijk niet voldoet aan

- . eene wettjge oproeping voor den werkelijken
dienst 7), wordt gestraft rnet gevangenisstraf van ten hoogste
twee jaren.

Indien het feit is gepleegd in tijd van oorlog 8), wordt hij
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zeven jaren en
zes maanden 9).

Blijkt niet dat het feit opzettelijk is gepleegd, dan wordt
hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen
maanden 9).

Mag in de drie hier omschreven gevallen krachtens artikel 2
n°. 2a der Wet op de Krijgstucht krijgstuchtelijk worden afgedaan.

149 Ontw. L. 1808, IX, 13. — Ontw. Z. 1808, VII, 2. — Ontw. L. 1814, 159. — Ontw. L.
1815, 187.

1) Ingevoegd bij Stb. 1911, n°. 5, art.4.—
Vgl. Mil. Swb. 55, 57, 154*.

s) Mil. Swb. 66.
3) Swb. 81.
") Mil. Swb. 9, 45 49, 50.
6) Vgl. Mil. Swb. 96 v., 56, 58. — L. O.

1927, n°. 2670; 1934, n°. 115; 1939.
n°. 611.

») Mil. Swb. 60—65, 107. — Stb. 1899-
n°. 128, 36.

') Mil. Swb. 62, 107. — Dienstplichtwet.
8) Swb. 87. — Mil. Swb. 71, 72.
») Swb. 88.

TITEL VI
Mil. Swb. 151—153

f114")34

Diefstal, verduistering en heling

Met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren
wordt gestraft hij die1) diefstal2) pleegt en

daarbij misbruik heeft gemaakt van de gelegenheid, hem ver-
schaft door zijne inkwartiering 3) of door zijne huisvesting op
openbaar gezag *).

1 £? / ,_\t gevangenisstraf van ten hoogste negen
jaren wordt gestraft diefstal 2) door een

militair 5) gepleegd op eene onder zijne bijzondere bewaking
of bescherming gestelde plaats.

e\t gevangenisstraf van ten hoogste twaalf
jaren wordt, als schuldig aan plundering,153

gestraft:

i°. de tot eene op voet van oorlog gebrachte krijgsmacht 7)
behoorende militair 5) die bij het plegen van diefstal2) misbruik
maakt of dreigt te maken van macht, gelegenheid of middel
hem als militair geschonken;

151 C.W. 1799, I> 6, II", 14, 15. — Ontw. 1807, VII, 7. — Ontw. L. 1808, X, l, 5, 8,
XI, l, 3, XII, 5, 7. —• Ontw. Z. 1810, 141, 142, 147. — Ontw. Z. 1814, 69, 166, 168,
169. —• C.W.Z. 58, 155, 157, 158. — Ontw. L. 1814, 145, 161—164. — Ontw. L.
1815, 171, 189—192. — C.W.L. 172, 188—191.

152 C.W. 1799, I, 6, II8, 14. — Ontw. 1807, VII, 7—10. — Ontw. L. 1808, XI, 4—14.
XII, 6, 8, 9. — Ontw. Z. 1808, VII, 10. — Ontw. Z. 1810, 141, 147. — Ontw. Z. 1814,
166, 168. — C.W.Z. 155, 157. — Ontw. L. 1814, 161. — Ontw. L. 1815, 189. — C.W.L,
188.

153 C.W. 1799, I, 6, II», 14, II», 4, 6. — Ontw. 1807, VII, i, 3. — Ontw. L. 1808, IX,
I—3, 5—8, 10. — Ontw. Z. 1810, 138—140. — Ontw. Z. 1814, 165, 166, r68. — C.W.Z.
I54,I55,I57. — Ontw. L. 1814, 148—153, 155. — Ontw. L. 1815, 174—180, 182. —
C.W.L. 175—181, 183.

') Mil. Swb. 66.
) Vgl. Swb. 310, jo. 44, 323. — Mil. Swb.

154—158. — R. K. 23.
) Stb. 1866 n". 138, i.

Gedoeld werd op het vervallen art. 17
™n Stb. 1845, n". 22.

5) Mil. Swb. 60—65, 107.
n°. 128, 36.

«) Vgl. Mil. Swb. 55, 57-
') Mil. Swb. 74.

Stb. 1899,

164 I65



Mil. Swb. 153 — 155
2°. de aan de militaire rechtsmacht onderworpen persoon x),

bij eene op voet van oorlog gebrachte krijgsmacht 2) in dienst-
betrekking zijnde of haar met toestemming van de militaire
overheid vergezellende of volgende, die bij het plegen van
diefstal s) misbruik maakt of dreigt te maken van macht, gelegen-
heid of middel, hem door zijne betrekking tot de krijgsmacht
geschonken.

Indien het feit 4) is gepleegd door twee of meer vereenigde
personen 5), worden de schuldigen gestraft met den dood 6),
levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig
jaren.

1 g* (117) 7) Met gevangenisstraf van ten hoogste twaall
A JT1 •*' jaren wordt gestraft hij, die 8) diefstal3) pleegt
aan of tegen een doode, zieke of in den krijg verwonde, be-
hoorende tot de krijgsmacht van een der strijdende partijen

De bepaling van het tweede lid van artikel 149 geldt voor
de toepassing van dit artikel.

T CC (n8) ^et mas^mum der tijdelijke gevangenisstraf,
A53 v ^ gesteld bij de artikelen 151 — 154, wordt met
een derde verhoogd 9), indien tijdens het plegen van het mis-
drijf 4) nog geen vijf jaren zijn verloopen, sedert de schuldige
eene gevangenisstraf, hem opgelegd 10) wegens een der mis-
drijven 4), omschreven hetzij in een van die artikelen, hetzij
in een der artikelen, vermeld in artikel 421 van het Wetboek
van Strafrecht n), geheel of ten deele heeft ondergaan, of sedert
die straf hem geheel is kwijtgescholden; of indien tijdens het

1808, IX, 9—12, — Ontw.
154 .W. 1799, 1, 6, II', 4. — Ontw. 1807, VII, i. — Ontw. L.

. 1814, 157 — 159. — Ontw. L. 1815, 185 — 187.

155 C.W. 1799, I, 6.

C.W.
L.

') Inv. M. S. T. 76—78, 80, 81. %

') Mil. Swb. 74.
3) Vgl. Swb. 310, j°. 44, 323. — Mil. Swb.

154—158.
•) Vgl. Swb. 78.
') Swb. 311 n°. 4, 3i2i n°. 2. — Vgl. Mil.

Swb. 48.
') Mil. Swb. 9, 45, 49, 50.

') Aldus gewijzigd bij Stb. 1911, n°. 5, 5-
•) Mil. Swb. 66.
*) Vgl. Swb. 10 c en d, 55.

10) Inv. M. S. T. 73.
u) Swb. 105, 174, 208—212, 216—222i/s.

225—229, 310—312, 315, 317, 318, 321

—323, 326—332, 341, 343, 344, 346, 35'»'
361, 366, 3736, 402, 416, 417.

Mil. Swb. 155—158
liegen van het misdrijf1) het recht tot uitvoering dier straf
Jog niet is verjaard 2).

De samenspanning3) tot een der in de artikelen
151—154 omschreven misdrijven1) wordt ge-

;aft gelijk de poging 4).
De bepaling van artikel 83 is toepasselijk.

(ido) 5}6} ^e mu'itair 7) die opzettelijk eenig voorwerp
door een der in dezen Titel omschreven

misdrijven x) verkregen, koopt, huurt, inruilt, in pand neemt,
als geschenk aanneemt of uit winstbejag verkoopt, verhuurt,
in pand geeft, vervoert, bewaart of verbergt, wordt, als schuldig
aan heling, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren.

Met gelijke straf wordt gestraft hij die 8) opzettelijk uit de
opbrengst van eenig door zoodanig misdrijf1) verkregen
voorwerp voordeel trekt.

j ̂ O 5\\e militair ') die eenig voorwerp koopt,
*J° huurt, inruilt, in pand neemt, als geschenk
aanneemt of uit winstbejag verkoopt, verhuurt, verruilt, in
pand geeft, vervoert, bewaart of verbergt, wordt, indien aan
zijne schuld te wijten is dat zijne handeling een door een der
in dezen Titel omschreven misdrijven x) verkregen voorwerp
betreft, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren.

Met gelijke straf wordt gestraft hij die 8) uit de opbrengst
van eenig voorwerp voordeel trekt, indien aan zijne schuld
te wijten is, dat zijne handeling een door zoodanig misdrijf1)
verkregen voorwerp betreft.
156 C.W. 1799

X, 6, 9—i ̂
«57 C.W. 1799, I, 6. — Ontw. L. i!

183, 184. — C.W.L. 184, 185.
"58 C.W. 1799, I, 6,

.

.W. 1799, I, 6, II', 5, 6. — Ontw. 1807, VII, 2, 3, — Ontw. L. 1808, IX, i—3,
, 6, 9—ii.
.W. 1799, I, 6. — Ontw. L. 1808, X, 12. — Ontw. L. 1814, 156. — Ontw. L. 1815,
83, 184. — C.W.L. 184, 185.
.W. IVQQ. I. 6.

) Vgl. Swb. 78.
Swb. 76. — Mil. Swb. 59.

> Swb. 80.
Swb. 45. — Mil. Swb. 48, 49.
Aldus gewijzigd bij Inv. M. S. T

l Vgl. Mil. Swb. 158. — Swb. 9061, 4
22.

416 v,

4I7Wi en ter, 439 sub l°. — R. L. I98c. —
R.Z. I90C.

') Mil. Swb. 60—65, 107. — Stb. 1899,
n°. 128, 36.

«) Mil. Swb. 66.

I67



Mil. Swb. 159—160
TITEL VII

Vernieling, beschadiging of wegmaking van ten behoeve van de
krijgsmacht dienende goederen

(JLAI) ^ 2")\ s ) )
^e 3) wederrechtelijk en opzettelijk een

. , dat ten behoeve der krijgsmacht wordt
gebezigd, doodt, beschadigt, voor den dienst ongeschikt maakt
of wegmaakt, wordt gestraft:

i°. indien hij het feit pleegt, terwijl hij behoort tot eene
op voet van oorlog gebrachte krijgsmacht 4), met gevangenisstra!
van ten hoogste tien jaren;

2°. in andere gevallen met gevangenisstraf van ten hoogste
vier jaren.

Mag krachtens artikel 2 n°. 2a der Wet op de Krijgstucht
krijgstuchtelijk worden afgedaan.

T (\(\ OU ' tot eene °P voet van oorlop
gebrachte krijgsmacht 4) behoorende, die we-

derrechtelijk en opzettelijk eenige oorlogsbehoefte vernielt,
beschadigt, onbruikbaar maakt of wegmaakt, of die zich op-
zettelijk en eigendunkelijk ontdoet van eenig hem van rijksweg:
verstrekt wapen, munitie, krijgstoerusting of voedingsmiddel,
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren.

159 C.W. 1799, I, 6, II1, 6, 12, 16, ij. — Ontw. 1807, V, 7, 8. — Ontw. L. 1808, X I I ,
2. — Ontw. L. 1814, 165. — Ontw. L. 1815, 193. — C. W. L. 192.

160 C.W. 1799, I, 6, II4, 18, II', i, 8. — Ontw. 1807, VI, 9. — Ontw. L. 1808, VII, 9, '
IX, 3, XII, l — 4. — Ontw. Z. 1810, 95, 96. — Ontw. Z. 1814, 115, n6. — C.W..
104, 105. — Ontw. L. 1814, 57, 58, 146. — Ontw. L. 1815, 62, 63, 172. — C.W.L. 62,
63, 173.

*) Ingeval het feit gepleegd is tegen of
met betrekking tot een bondgenoot, enz.,
zie Mil. Swb. 75.

a) Vgl. Swb. 55, 57, 254, 350.
3) Mil. Swb. 66.
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*) Mil. Swb. 74.
") Vgl. Swb. 55, 57, 350 v.

86 n°. l, 161
Mil. Swt

O Mil. Swb. 60—63, 107. — Stb. 189
n°. 128, 36.

Mil. Swb. 161—162
3)> tot eene °P voet van oorlog

gebrachte krijgsmacht4) behoorende, die eenig
aan hem of aan een anderen militair 3) van rijkswege verstrekt
goed, wetende dat dit behoort tot de militaire kleeding of
uitrusting, hetzij zonder schriftelijke vergunning, door of
vanwege den bevoegden officier afgegeven, verkoopt, ruilt,
ten geschenke, in pand, gebruik of bewaring geeft, hetzij
wegmaakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste
vier jaren.

Mag krachtens artikel 2 n°. 23. der Wet op de Krijgstucht
fy-ijgstuchtelijk worden afgedaan.
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(IAA) s) Het in werking treden van dit Wetboek wordt
l W) J nacjer bij de wet geregeld 6).

Voor zoover dit Wetboek rechtsmacht opdraagt aan een
rechter in de koloniën of bezittingen in andere werelddeelen 7),
is het mede voor die koloniën of bezittingen verbindend 8) en
past die rechter, bij de uitoefening van de hem opgedragen
rechtsmacht, de Nederlandsche wetgeving toe.

161 C.W. 1799, I, 6, II', 19, II4, 18, 19. — Ontw. L. 1814, 165, 166. — Ontw. L. 1815,
194, 195. — C.W.L. 193, 194.

162 De overzeesche gewesten in het materieel militair strafrecht: C.W. 1799, II4, 9, 12,
14. — Ontw. 1807, I, 15, II, 24, V, 8—14, 16, 18—25, 32, VII, 9, 10, 13. — Ontw. Z.
1808, I, 16, II, 22. — Ontw. Z. 1810, 34. — Ontw. Z. 1814, 29. — C.W.Z. 19. — Ontw.
L. 1814, 9, 27. — Ontw. L. 1815 en C.W.L. 22, slotbepaling.

') Ingeval het feit gepleegd is tegen of
met betrekking tot een bondgenoot, enz.,
zie Mil. Swb. 75.

) Vgl. Mil. Swb. 86 n°. l, 159, 160. —
R.L. igSc. — R.Z. igoc. — Swb. 350,
439 n", i.

') Mil. Swb. 60—65, i°7- — Stb. 1899,
,. n°- 128, art. 36.
j ,Mil. Swb. 74.

5) Het tweede lid toegevoegd bij de ook
door den Minister van Koloniën ge-
contrasigneerde Inv. M. S. T. 23.

ü) In werking getreden l Januari 1923,
zie Stb. 1922, n". 515. — Vgl. Kr. 74.
— Inv. M. S. T. i.

') Mil. Swb. 17.
») Vgl. G. i, 2, 123. — Kr. i.
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VOORWOORD

Aangezien de oplage van de officieele, in 1922 bij de Departe-
menten van Marine en van Oorlog samengestelde „Verzameling
„van wetten en besluiten betreffende het Militair Straf- en Tucht-
„recht bij de Zee- en Landmacht" uitgeput was, werd tot het
uitgeven van een nieuwen druk besloten. De Minister van
Defensie droeg mij op, deze uitgave te verzorgen en achtte het
wenschelijk dat daarbij gevolgd zou worden de wijze, waarop
ik in 1926 een dergelijke verzameling in druk had doen ver-
schijnen.

Erkentelijk voor deze opdracht, hoop ik, dat de kennismaking
met dezen herdruk voor de zeer velen, die er ambtelijk en
voor eigen studie in het bezit van zullen geraken, mee mag
vallen en dat de bruikbaarheid ervan in hoogere mate dan
die der vroegere officieele verzameling mag worden bevestigd.

De in de verzameling vervatte stof is eenigszins uitgebreid.
Opgenomen zijn voor de eerste maal:

i°. de grondwet (tekst 1933);
2°. de algemeene bepalingen der wetgeving van het

Koningrijk;
3°, de zoogenaamde Gewijzigde rechtsplegingen bij de

Landmacht 1925, in Suriname en in Cura?ao geldende;
4°. de bepalingen, noodig ter bevordering van eene be-

hoorlijke uitvoering in Nederlandsch-Indië, in Suriname en
in Cura9ao van sommige bepalingen van de Regtspleging bij
de Zeemagt.

Deze voorschriften worden aldus onder veler bereik gebracht.
De in de eerste uitgave aangebrachte verwijzingsnoten zijn

niet alleen herzien en aangevuld, maar ook uitgebreid met
eene afzonderlijke groep, bevattende verwijzing naar vroegere
bepalingen. De studie van de grootendeels oude bepalingen
wordt zeer vergemakkelijkt door vergelijking met voorafgaande
teksten. Zooveel doenlijk is bij elk artikel naar verwante be-
palingen uit die teksten verwezen. Tot gemak van den ge-
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bruiker geef ik hier op de daarbij gebezigde afkortingen met
volledige omschrijving van de titels en de vindplaatsen.

Voor verwijzing naar vroegere staatsregeling en grondwetten
gebruikte ik de vroeger door Mr. W. J. C. van Hasselt uitgegeven
en later door Mr. L. de Hartog in 1918 herziene Verzameling
van Nederlandsche staatsregelingen en grondwetten.

Wat de militaire strafwetgeving betreft, diene het volgende:

C. W. 1799. Reglement van Krijgstucht of Crimineel Wetboek
voor de Militie van den Staat, gearresteerd den 26 Juny 1799,
het vijfde jaar der Bataafsche Vrijheid, gedrukt in den Haag,
ter 's Lands Drukkerij, 1799. Het hierover voorkomende in het
Dagverhaal van het Vertegenwoordigend Lichaam IV, p. 543,
852—891 en V, p. 4, 201, 339 is verzameld medegedeeld in
het Militair-Rechtelijk Tijdschrift XXXV, blz. 312—395. De
geldende tekst is o.a. ook opgenomen in de Verzameling van
Placaaten, Proclamatiën, Notificatiën, enz. door de Wetgevende
Magt, het Uitvoerend Bewind des Bataafschen Volks en het
Departementaal Bestuur van de Eems, deel IV (1799—1800),
blz. 72—132, en in het Bijvoegsel op het Staatsblad 1815, IV
blz. 2288—2356. Een herdruk, bezorgd door het Departement
van Oorlog, voor zooveel betreft het bij besluit van den Souve-
reinen Vorst der Vereenigde Nederlanden van 30 December
1813, n°. 152 (Staatsblad n°. 19) toepasselijk verklaard ge-
deelte, is niet geheel betrouwbaar.

Instr. 1802. Instructie voor de Hooge Militaire Vierschaar der
Bataafsche Republiek, gearresteerd door het Wetgevend Lichaam
van het Bataafsche Gemeenebest, den 25 Juny 1802, te vinden
o. a. in de Verzameling van Placaaten, Proclamatiën, Notificatiën,
enz. door het Wetgevend Lichaam, het Staatsbewind des
Bataafschen Volks en het Departementaal Bestuur van Friesland,
deel VI (1801—1803), blz. 238—265.

Ontw. 1807. Het bij rapport van 8 April 1807 door eene
daartoe samengestelde commissie aan den Koning van Holland
aangeboden Ontwerp van een Crimineel Wetboek en Reglement
van Krijgstucht voor het Krijgsvolk van het Koningrijk Holland,
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te water en te lande, uitgegeven als eerste (en eenig) gedeelte
van het boekwerk „Ontwerpen van Strafwetten en Regtspleging
voor het krijgsvolk te lande en te water, vervaardigd onder
de regering van Koning Lodewijk Napoleon", uitgegeven door
Mr. G. W. Vreede, Hoogleeraar in de Regten te Utrecht, Eerste
Stuk, Utrecht 1842.

Ontw. L. 1808. Over het vorige ontwerp bracht de iste en
3de Sectie van den Staatsraad aan den Koning rapport uit.
Dit rapport, uitgegeven door Mr. M. S. Pols in Themis 1867,
blz. 129—168, gaf aanleiding tot het op n Augustus 1808
aan den Koning ingediend Ontwerp van een Crimineel Wetboek
voor het Krijgsvolk te lande van het Koningrijk Holland, eveneens
medegedeeld door Mr. M. S. Pols in Themis 1866, blz. 817—889.

Ontw. Z. 1808. Het in Themis 1868, blz. 449—519 door
Mr. H. van der Hoeven, medegedeelde, in Februari 1808 aan
den Koning aangeboden Ontwerp van een Crimineel Wetboek
en Reglement van Krijgstucht voor het Krijgsvolk te water van
het Koningrijk Holland.

Deze teksten van 1807 en 1808 omvatten het materieele en het
formeele militair strafrecht en — met uitzondering van het
Ontw. L. 1808 — ook het militair tuchtrecht. Het Ontw. 1807,
zou ondanks zijn ruimeren titel, alleen gelden voor het krijgsvolk
te lande. Na deze ontwerpen werd de splitsing der onderdeden
verder doorgevoerd. In 1810 ontmoeten wij in de eerste plaats

l een Ontwerp van een Crimineel Wetboek voor het Krijgsvolk te
l Lande, vermeld op blz. 98 van het werk „Onze militaire Strafwet-

geving", in 1884 uitgegeven door Prof. Mr. Henri van der
Hoeven, bevattende in. hoofdzaak het materieel militair straf-
recht. Dit ontwerp is in dat boek niet in zijn geheel gepubli-
ceerd, doch slechts hier en daar, ter toelichting van het latere
ontwerp van 1814, in noten medegedeeld. Dientengevolge is
naar dit ontwerp niet verwezen.

Ontw. Z. 1810. Wel is verwezen naar het in datzelfde
boekwerk (blz. 100—118) meer in bijzonderheden medegedeelde
Ontwerp van het Crimineel Wetboek voor het Krijgsvolk te water
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van het Koningrijk Holland., eveneens dagteekenend uit het
jaar 1810. Ook dit ontwerp bevatte in hoofdzaak het materieel
militair strafrecht voor het krijgsvolk te water. Daarnaast vond
het tuchtrecht voor dat krijgsvolk omschrijving in:

Ontw. R. K. 1810, het Ontwerp Reglement van Krijgstucht
voor het Volk van oorlog te water, te vinden in hetzelfde boek-
werk, blz. 135—140. Een dergelijk reglement voor het volk
van oorlog te lande schijnt toen niet te zijn samengesteld
(zie t. a. p. blz. 253^ noot i). Daarentegen ontstond wel het

Ontw. L. en Z. 1810, het Wetsontwerp op de Regterlijke
Instellingen en Regtspleging voor het volk van oorlog te lande en
te water van het Koningrijk Holland, dat het formeele militair
strafrecht voor beide deelen van de weermaclit omschreef,
zoowel voor wat aangaat het recht van de krijgsraden als dat
van de Hooge Militaire Vierschaar. Dit wetsontwerp heb ik
uitgegeven in het Militair-Rechtelijk Tijdschrift, l, blz. 209—386.

Daarop volgde de periode van de inlijving van ons land bij
Frankrijk, waarmede gepaard ging de toepasselijkverklaring
voor de Fransche troepen hier te lande van het Fransch militair
recht. Met het vertrek van die troepen in 1813 verdween ook
spoorloos het Fransche militair recht en wij hadden, evenals
na het ontstaan van de Bataafsche Republiek, als eerste ter
opening van de serie eigen wetboeken, de militaire strafwetgeving,
nu niet alleen gesplitst om zoo te zeggen verticaal naar die,
geldende voor de landmacht en die voor de zeemacht, maar ook
horizontaal naar omschrijving van materieel en formeel straf-
recht alsook van tuchtrecht. Bovendien werd het formeele recht
nog weer in zooverre verdeeld, dat de regeling voor het Hoog
Militair Gerechtshof losgemaakt werd van die voor de krijgs-
raden van de landmacht en van die voor de krijgsraden van
de zeemacht en tot een voor beide onderdeden geldende
afzonderlijke regeling werd vereenigd.

Zoo ontstonden uit de oude ontwerpen van 1807—1810:
Ontw. L. 1814, het Ontwerp van een Crimineel Wetboek

voor het krijgsvolk te lande der Vereenigde Nederlanden,
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Ontw. Z. 1814, het Ontwerp van een Crimineel Wetboek
voor het krijgsvolk te water van de Vereenigde Nederlanden,

Ontw. R. K. L. 1814, het Ontwerp van een Reglement van
krijgstucht of discipline voor het krijgsvolk te lande der Vereenigde
Nederlanden,

Ontw. R. K. Z. 1814, het Ontwerp van een Reglement van
krijgstucht of discipline voor het krijgsvolk te water der Vereenigde
Nederlanden,

Ontw. R. L. 1814, het Ontwerp van eene Rechtspleging voor
het krijgsvolk te lande,

Ontw. R. Z. 1814, het Ontwerp van eene Rechtspleging voor
het krijgsvolk te water, en

Oritw. P. I. 1814, het Ontwerp van eene Instructie voor het
Hoog Militair Geregtshof der Vereenigde Nederlanden, derzelver
Ministers en suppoosten.

De eerste zes zijn medegedeeld in het meergemeld werk van
Prof. Mr. Henri van der Hoeven, „Onze militaire strafwetgeving",
1884, onderscheidenlijk op de blz. 161—236, 119—130, 254—
273, 141 (in zeer verkorten vorm), 148 v. (eveneens in zeer
verkorten vorm), 143—146 (als voren). Van de ontwerp-Instructie
voor het Hoog Militair Geregtshof gaf Prof. Van der Hoeven
evenzeer een sterk verkorte lezing (blz. 152—157) en gaf ik
den volledigen tekst uit naast dien van het Ontw. L. en Z. 1810
in het Militair-Rechtelijk-Tijdschrift I, blz. 209—386.

De verdere lotgevallen zijn meer bekend. In 1814 werden
bij besluit van den 2osten Juli 1814, n°. 27 (Staatsblad n°. 85)
vastgesteld:

C. W. Z.s het Crimineel Wetboek voor het krijgsvolk te water
van de Vereenigde Nederlanden,

R. K. Z., het Reglement van krijgstucht of discipline voor het
krijgsvolk te water der Vereenigde Nederlanden,

R. Z., de Regtspleging voor het krijgsvolk te water,
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R. L., de Regtspleging voor het krijgsvolk te lande,
P. I., de Provisionele Instructie voor het Hoog Militair Geregtshof.
Deze wetboeken zijn niet in het Staatsblad opgenomen, doch

vormen het eerste deel van eene officieele uitgave, in welker
tweede deel het volgend jaar de C. W. L. en het R. K. L.
verschenen. De ontwerpen van deze laatste twee wetboeken
moesten, zooals bekend, voor het penitentiair gedeelte aan eene
herziening worden onderworpen. Dientengevolge verschenen in
dat jaar:

Ontw. L. 1815, het Ontwerp van een Crimineel Wetboek
voor het krijgsvolk te lande der Vereenigde Nederlanden, en

Ontw. R. K. L. 1815, het Ontwerp van een Reglement van
krijgstucht of discipline voor het krijgsvolk te lande der Vereenigde
Nederlanden.

Deze ontwerpen werden bij het besluit van 15 Maart 1815
(Staatsblad n°. 26) vastgesteld. Dat werden dus:

C. W. L., het Crimineel Wetboek voor het krijgsvolk te lande
der Vereenigde Nederlanden, en

R. K. L., het Reglement van krijgstucht of discipline voor het
krijgsvolk te lande der Vereenigde Nederlanden.

Behalve in de zooeven vermelde officieele uitgave in twee
deelen, zijn eenige andere uitgaven van deze wetboeken ver-
schenen. Ik vermeld hier nog slechts de uitgave in het meer-
malen aangehaald werk van Prof. Van der Hoeven van Ontw.
L. 1815, C. W. L., Ontw. R. K. L. 1815 en R. K. L. naast
of met den tekst van Ontw. L. 1814 en Ontw. R. K. L. 1814.

Ten slotte zij nog vermeld, dat in deze historische ver-
wijzingen niet is rekening gehouden met latere veranderingen
in die wetboeken of met vernummering van artikelen. Ge-
renvoyeerd wordt naar de teksten van uiterlijk 1814 of 1815.

ROLLIN COUQUERQUE.
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AFKORTINGEN

Behalve de in het Voorwoord met vette letters vermelde,
verdienen nog de navolgende afkortingen de aandacht:

a, b, c enz. bij artikelnummers = eerste, tweede, derde enz,
lid van het artikel.

K.B. = Koninklijk besluit.
G. = Grondwet (blz. 1—69).

. Swb. = Wetboek van Militair Strafrecht (blz. 77—169).
= Wet op de Krijgstucht (blz. 171—236).

EC. = Reglement betreffende de Krijgstucht (op-
genomen na Kr. 73, blz. 222—236).

Inv. M.S.T. = Invoeringswet Militair Straf- en Tuchtrecht
(blz. 585—606).

= Rechtspleging bij de Landmacht (blz. 237—389).
',. = Regtspleging bij de Zeemagt (blz. 421—534).

= Provisionele Instructie voor het Hoog Militair
Geregtshof (blz. 547—583).

= Staatsblad.
= Wetboek van Strafvordering.

. Sv. = Invoeringswet Wetboek van Strafvordering.
3. = Wetboek van Strafrecht.
!. = Wet houdende algemeene bepalingen der

wetgeving van het Koningrijk (blz. 71—75).
V. = Burgerlijk Wetboek.
/.K. = Wetboek van Koophandel.

= Wetboek van Burgerlijke Regtsvordering.
). = Wet op de regterlijke organisatie.
). = Legerorders.

= en volgende.
= vergelijk.

i. = gewijzigd,
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