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Eerste boek Algemene bepalingen

Inleiding: Toepasselijkheid van het gemene
strafrecht

Commentaar voortgezet door M.M. Dolman

Artikel 1

1. Bij de toepassing van dit wetboek gelden de bepalingen van het gemene strafrecht,
daaronder begrepen de negende titel van het eerste boek van het Wetboek van
Strafrecht, behoudens de afwijkingen bij de wet vastgesteld.

2. In dit wetboek wordt verstaan onder:
a. Wetboek van Strafrecht: het Wetboek van Strafrecht van het Europese deel van

Nederland.
b. Wetboek van Strafvordering: het Wetboek van Strafvordering van het Europese

deel van Nederland.

1. Wetsgeschiedenis

De tekst van dit artikel is vastgesteld bij Wet van 27 april 1903, Stb. 111, i.w.tr.
1 januari 1923 (Stb. 1922, 515). Het artikel is vernummerd bij Wet van 5 juli 1921,
Stb. 841, tot invoering van het Wetboek van Militair Strafrecht en de Wet op de
Krijgstucht (Invoeringswet militair straf- en tuchtrecht). Het artikel is laatstelijk
gewijzigd bij Rijkswet van 13 december 2012, Stb. 2013, 25, i.w.tr. per 8 februari
2013 (Stb. 2013, 51). Het artikel is in twee leden verdeeld: aan de oude tekst is het
nummer 1 toegevoegd, in het thans eerste lid is de zinsnede “dit Wetboek”
vervangen door “dit wetboek” en het tweede lid is toegevoegd. In onderstaand
commentaar zijn deze wijzigingen nog niet verwerkt.

2. Toepasselijkheid van het gemene recht

HetWetboek vanMilitair Strafrecht sluit wat zijn indeling in boeken en titels betreft
zoveel mogelijk aan bij hetWetboek van Strafrecht. De art. 1 tot en met 3WMSr, die
geen pendant hebben in het Wetboek van Strafrecht, zijn daarom opgenomen in een
inleiding, die voorafgaat aan Titel I: ‘Omvang en werking der strafwet’.
Onder ‘het gemene strafrecht’ moet het – in het Wetboek van Strafrecht of een

andere wet vervatte – communemateriële strafrecht worden verstaan. Het begrip ziet
uitsluitend op het Nederlandse commune strafrecht; zie omtrent de toepasselijkheid
van het strafrecht van de Nederlandse Antillen en Aruba art. 5a en 5b WMSr.
Op grond van art. 91 Sr zijn de bepalingen van de titels I tot en met VIIIA van het

Wetboek van Strafrecht toepasselijk op feiten waarop ‘bij andere wetten en
verordeningen’ – d.w.z. andere (materiële) wetten dan het Wetboek van Strafrecht
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– straf is gesteld. Titel IX – waarin de betekenissen van in het wetboek
voorkomende uitdrukkingen gegeven worden – is al toepasselijk omdat art. 1
WMSr ‘de bepalingen van het gemene recht’ van toepassing verklaart. De titel is –
ten overvloede – met zoveel woorden vermeld om misverstand uit te sluiten ten
aanzien van in het Wetboek van Militair Strafrecht voorkomende begrippen als
‘samenspanning’, ‘dag’, ‘vijand’ en ‘oorlog’ (Van der Hoeven I, blz. 85).
Blijkens art. 1 WMSr hebben in het Wetboek van Strafrecht buiten het eerste

boek voorkomende uitdrukkingen in het Wetboek van Militair Strafrecht dezelfde
betekenis als in het Wetboek van Strafrecht. Zo is onder ‘diefstal’ in de art. 154 en
155 WMSr hetzelfde te verstaan als in art. 310 Sr; bij veroordeling van een militair
ter zake van de delicten omschreven in art. 154 en 155 WMSr kan art. 313 Sr
toepassing vinden.

3. Behoudens de afwijkingen bij de wet vastgesteld

Onder ‘bij de wet vastgesteld’ is te verstaan: bij het Wetboek vanMilitair Strafrecht
of bij enige andere wet die niet tot het commune strafrecht behoort (Van der
Hoeven I, blz. 83 en 85). Voorbeelden van afwijkingen van het commune strafrecht
in hetWetboek vanMilitair Strafrecht zijn de uitbreidingen van strafrechtsmacht in
de art. 4 en 5 WMSr, de in art. 11 WMSr voorziene mogelijkheid om in plaats van
gevangenisstraf of hechtenis militaire detentie op te leggen en de strafverhogende
omstandigheden omschreven in art. 5b WMSr en art. 146 WMSr. Een voorbeeld
van afwijking van het commune strafrecht in een andere wet is te vinden in art. 6
WOS, dat eveneens een strafverhogende omstandigheid inhoudt. Ook art. 79, derde
lid, laatste volzin, WMT houdt afwijkingen van het commune strafrecht in, door te
bepalen dat bij het stellen van voorwaarden bij een transactie op de voet van art. 74
Sr, en bij het opleggen van straf wegens een strafbaar feit rekening moet worden
gehouden met een op grond van de Wet Militair Tuchtrecht opgelegde straf.
In het algemeen hebben de bepalingen van hetWetboek vanMilitair Strafrecht ten

opzichte van het commune strafrecht een aanvullend karakter. De enkele omstan-
digheid dat een in het commune strafrecht strafbaar gesteld feit mede valt onder een
delictsomschrijving uit het Wetboek van Militair Strafrecht houdt derhalve geen
afwijking in de zin van art. 1 WMSr in; het artikel brengt niet mee dat, indien een feit
zowel een delictsomschrijving uit het Wetboek van Militair Strafrecht als een uit het
commune strafrecht vervult, steeds de delictsomschrijving uit het Wetboek van
Militair Strafrecht moet worden toegepast. De vraag welke bepaling toegepast moet
worden dient te worden beantwoord overeenkomstig art. 55 Sr (Van der Hoeven I,
blz. 87). Vgl. HMG 28 juni 1966, MRT 1966, blz. 412 e.v. m.nt. W.H.V. en HR
23 december 1980, MRT 1981, blz. 300 e.v. m.nt. W.H.V., NJ 1981, 209.

4. Jurisprudentie

– HR 23 december 1980, MRT 1981, blz. 300, m.nt. W.H.V, NJ 1981, 209: de
omstandigheid dat een strafbaar feit zowel onder een commune bepaling als onder
een bepaling van het Wetboek van Militair Strafrecht valt, brengt niet zonder meer
mee dat laatstbedoelde bepaling moet worden toegepast: behoudens de afwijkingen
waarin het Wetboek van Militair Strafrecht voorziet, is het commune strafrecht
voor militairen in volle omvang van kracht.

WMSr Art. 1 - 2 Militair straf- en tuchtrecht - Suppl. 62 (maart 2014)

Art. 1



Artikel 2

Op de niet in dit wetboek omschreven strafbare feiten, begaan door in artikel 2 van de
Wet militaire strafrechtspraak genoemde personen, is het gemene strafrecht
toepasselijk, behoudens afwijkingen bij de wet vastgesteld.

1. Wetsgeschiedenis

De tekst van dit artikel is vastgesteld bij Wet van 27 april 1903, Stb. 111, i.w.tr.
1 januari 1923 (Stb. 1922, 515). Het artikel is vernummerd bij Wet van 5 juli 1921,
Stb. 841, tot invoering van het Wetboek van Militair Strafrecht en de Wet op de
Krijgstucht (Invoeringswet militair straf- en tuchtrecht). Bij de algehele herziening
van 1990 (Wet van 14 juni 1990, Stb. 368/371, i.w.tr. 1 januari 1991 [Stb. 1990, 583])
zijn de woorden ‘in artikel 2 van de Wet militaire strafrechtspraak genoemde
personen’ in de plaats gesteld van de in de oorspronkelijke tekst voorkomende
woorden ‘aan de militaire rechtsmacht onderworpen personen’. Het artikel is
laatstelijk gewijzigd bij Rijkswet van 13 december 2012, Stb. 2013, 25, i.w.tr. per
8 februari 2013 (Stb. 2013, 51): de zinsnede “dit Wetboek” is vervangen door “dit
wetboek”.

2. Strekking van de bepaling

In art. 2 WMSr liggen drie rechtsregels besloten. In de eerste plaats verklaart het
artikel in het algemeen – behoudens uitzonderingen – het commune strafrecht mede
van toepassing op militairen en andere personen bedoeld in art. 2 WMSv. Dat zou
ook zonder deze bepaling gelden; strikt genomen is zij overbodig. De memorie van
toelichting noemt het echter een niet te miskennen voordeel dat de militair er nu met
zoveel woorden aan wordt herinnerd dat voor hem het gemene strafrecht in zijn
gehele omvang van kracht blijft (Van der Hoeven I, blz. 87).
De eigenlijke reden waarom het artikel is opgenomen ligt besloten in de woorden

‘behoudens de afwijkingen bij de wet vastgesteld’. ‘Hierdoor voorkomt men de
mogelijkheid van twijfel, of de afwijkingen van het gemeene strafrecht, vastgesteld
bij het Wetboek vanMilitair Strafrecht of bij enige andere wet, ook moeten worden
in acht genomen, wanneer de militaire rechter eene gemeenrechtelijke strafbepaling
heeft toe te passen’, aldus de memorie van toelichting (Van der Hoeven I, blz. 86).
De militaire rechter dient afwijkingen van het commune strafrecht waarin het
Wetboek van Militair Strafrecht of een andere wet voorziet derhalve ook in acht te
nemen waar hij strafbepalingen uit het commune strafrecht toepast. Dat is
bijvoorbeeld van belang met betrekking tot de exterritoriale strafrechtsmacht
(art. 4 WMSr) en met betrekking tot de mogelijkheid militaire detentie op te leggen
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(art. 11 WMSr); de desbetreffende bepalingen zien niet alleen op militaire maar
ook op commune delicten.
Tenslotte valt uit de woorden ‘begaan door in artikel 2 van de Wet militaire

strafrechtspraak genoemde personen’ af te leiden dat het Wetboek van Militair
Strafrecht niet is geschreven voor andere personen dan in art. 2WMSv zijn bedoeld.
De bepalingen uit het Wetboek van Militair Strafrecht kunnen – afgezien van het
geval van deelneming aan een strafbaar feit door een wel en een niet in art. 2 WMSv
bedoeld persoon (zie daaromtrent art. 4WMSv) – derhalve alleen worden toegepast
door de in art. 2 e.v. WMSv bedoelde rechters. Bij de delictsomschrijvingen,
opgenomen in het tweede en het derde boek van dit wetboek die betrekking hebben
op hetzij ‘de militair, die’ hetzij ‘hij die’ vloeit dit reeds uit haar bewoordingen
voort. Bij enkele bepalingen uit het eerste boek is dat echter niet het geval. Tot die
bepalingen behoort art. 11 WMSr, dat zich naar de letter tevens leent voor
toepassing door de gewone rechter (zie aant. 2 op dat artikel).
Dat niet duidelijker tot uitdrukking is gebracht dat het wetboek slechts toepas-

sing vindt op personen die aan de rechtsmacht van de in art. 2 WMSv e.v. bedoelde
rechters zijn onderworpen (vgl. de woorden ‘bij uitsluiting’ in art. 38 WED) is
wonderlijk maar verklaarbaar. In het Crimineel Wetboek voor het Krijgsvolk te
Water (1814) was bepaald: ‘Buiten de gevallen, in de even voorgaande Artikelen
aangeduid, zal dit Wetboek nimmer toepasselijk zijn op bijzondere personen, niet
tot het Krijgsvolk te Water behoorende’ (art. 8 CWW). Het Crimineel Wetboek
voor het Krijgsvolk te Lande (1815) hield een overeenkomstige bepaling in (art. 9
CWL). De bepaling was telkens geplaatst in de eerste titel van het desbetreffende
wetboek, die naar algemene opvatting (Van der Hoeven IV, blz. 178-179) mede een
jurisdictietoekenning inhield. In 1903 is een regeling van de rechtsmacht van de
militaire rechter om systematische redenen (Van der Hoeven I, blz. 68) niet
opgenomen in het Wetboek van Militair Strafrecht maar kreeg deze een plaats in
Titel VIII van de Invoeringswet militair straf- en tuchtrecht (1921). Opneming van
een bepaling als vervat in art. 8 CWW en art. 9 CWL bleef achterwege. Dat die
bepaling strekte tot beperking van de toepasselijkheid van het materiële militaire
strafrecht is destijds kennelijk over het hoofd gezien. Bij de algehele herziening van
1990, waarbij de genoemde Invoeringswet kwam te vervallen, is in het Wetboek van
Militair Strafrecht zo’n bepaling niet alsnog opgenomen.

3. Behoudens de afwijkingen bij de wet vastgesteld

Zie aant. 3 op art. 1 WMSr.

4. In art. 2 van de Wet militaire strafrechtspraak bedoelde personen

In art. 2 WMSv is bepaald welke personen onder de rechtsmacht van de militaire
rechter vallen. Ter zake moet onderscheiden worden tussen tijd van vrede en tijd
van oorlog. Het eerste lid bepaalt dat – onverminderd het bepaalde in de artikelen
10 en 17 en behoudens de uitzonderingen bij de wet gemaakt – de militaire rechter
kennis neemt van strafbare feiten begaan door militairen en door hen die ten
aanzien daarvan bij of krachtens de wet met Nederlandse militairen zijn
gelijkgesteld. Het tweede lid voorziet in verruiming van de rechtsmacht van de
militaire rechter in tijd van oorlog, door te bepalen dat die zich alsdan bovendien
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(onverminderd het in het in de aanhef van het eerste lid bepaalde) uitstrekt tot
stafbare feiten begaan door personen binnen de Nederlandse krijgsmacht een door
de Kroon aan te wijzen vitale functie vervullen, personen die buiten het
grondgebied van het Koninkrijk deel uitmaken van de Nederlandse krijgsmacht
en personen bedoeld in art. 4, onderdeel A, onder 4 van het Verdrag van Genève
betreffende de behandeling van krijgsgevangenen van 12 augustus 1949 (Trb. 1951,
74) voor zover zij de Nederlandse krijgsmacht buiten het Koninkrijk volgen en tot
strafbare feiten door wie ook begaan in door de Nederlandse krijgsmacht bezet
gebied, voor zover de kennisneming daarvan overeenkomstig het volkenrecht is.
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Titel II: Straffen

Commentaar voorgezet door M.M. Dolman

Artikel 6

Onverminderd het bepaalde met betrekking tot de straffen in het gemene strafrecht
kan de militair worden opgelegd:

a. als hoofdstraf: militaire detentie;
b. als bijkomende straf: ontzegging van bepaalde bevoegdheden.

1. Wetsgeschiedenis

Bij de wetten van 14 november 1879, Stb. 191 en Stb. 193, werd het verouderde
straffenstelsel van de criminele wetboeken vervangen door een nieuw, dat voor een
belangrijk gedeelte is overgenomen in de oorspronkelijke versie van art. 6 WMSr,
vastgesteld bij Wet van 27 april 1903, Stb. 111, i.w.tr. 1 januari 1923 (Stb. 1922,
515), als gewijzigd en vernummerd bij Wet van 5 juli 1921, Stb. 841, tot invoering
van het Wetboek van Militair Strafrecht en van de Wet op de Krijgstucht
(Invoeringswet militair straf- en tuchtrecht). Het oorspronkelijke art. 6WMSr hield
een opsomming in van de bij dit wetboek gestelde straffen. Het betrof de
hoofdstraffen doodstraf, gevangenisstraf en militaire detentie en de bijkomende
straffen ontslag uit de militaire dienst met of zonder de ontzetting uit de
bevoegdheid om bij de gewapende macht te dienen, verlaging, plaatsing in een
strafklasse en ontzetting van bepaalde rechten. Bij de partiële herziening van 1963
(Stb. 1963, 295) kwamen daar nog de hoofdstraffen hechtenis en geldboete en de
bijkomende straf ontzegging van bepaalde bevoegdheden bij. De mogelijkheid van
toepassing van de bijkomende straf van verlaging buiten tijd van oorlog werd bij die
herziening beperkt tot onderofficieren die bij de uitspraak van het eindvonnis in
eerste aanleg de leeftijd van 25 jaar nog niet hadden bereikt.
Bij de algehele herziening van 1990 (Stb. 1990, 368/371) vervielen de doodstraf –

nu art. 114 Grondwet bepaalde dat zij niet kan worden opgelegd – en de
bijkomende straffen ontslag uit de militaire dienst, verlaging en plaatsing in een
strafklasse.
Tot de algehele herziening bepaalde art. 23WMSr dat ontslag gegrond moest zijn

op betrokkenes ongeschiktheid vanwege het begane misdrijf in de militaire stand te
blijven. Maar de jurisprudentie had toegelaten dat de ongeschiktheid mede
beoordeeld werd aan de hand van door de betrokkene voordien begane krijgs-
tuchtelijke vergrijpen, zijn minder goede beoordelingen en zijn houding ter terecht-
zitting. Daardoor kwam er steeds minder ruimte tussen de gronden voor het
opleggen van de bijkomende straf van ontslag en die voor het verlenen van ontslag
wegens het algemene gedrag van de militair, waaromtrent de beslissing aan het
bestuur is voorbehouden. Bovendien was de bijkomende straf in onbruik geraakt.
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Voor de afschaffing van de bijkomende straf van verlaging golden mutatis
mutandis dezelfde argumenten als voor afschaffing van de bijkomende straf van
ontslag. Voor de beperking van de mogelijkheid de straf van verlaging op te leggen
waren bij de partiële herziening van 1963 (Stb. 1963, 295) als belangrijkste
argumenten genoemd dat voor de rechter moeilijk te beoordelen is of er voor
betrokkene emplooi is in de stand van soldaat of matroos en verlaging uit sociaal
oogpunt zeer ingrijpend kan zijn. Daarin werd echter geen reden voor afschaffing
gezien, slechts tot beperking van de mogelijkheid de straf van verlaging op te leggen
tot onderofficieren die de leeftijd van 25 jaar nog niet bereikt hadden. Eerst toen de
straf werd afgeschaft, werd voorzien in een uniform sanctiestelsel voor alle
categorieën militairen. Zij werd overigens al geruime tijd niet meer toegepast.
De bijkomende straf van plaatsing in een strafklasse was in onbruik geraakt en

bovendien was zij overbodig omdat vrijheidsbeneming aan in werkelijke dienst
zijnde militairen in Nederland altijd in een militaire strafinrichting ten uitvoer werd
gelegd.
Bij de Rijkswet van 2 juni 1999, Stb. 343, is aan art. 6 WMSr de huidige, geheel

nieuwe, redactie gegeven. De memorie van toelichting houdt dienaangaande in:
‘Door de wijziging van dit artikel wordt duidelijker aangegeven dat het hier een
aanvulling betreft op het Wetboek van Strafrecht en niet een afwijking. Artikel 1
van het Wetboek van Militair Strafrecht geeft aan dat het gemene strafrecht van
toepassing is, behoudens de afwijkingen die in het Wetboek van Militair Strafrecht
zijn opgenomen. Als gevolg van die bepaling kunnen dus zowel de straffen genoemd
in artikel 9 van het Wetboek van Strafrecht – en in voorkomend geval die van
artikel 77h – alsook de straffen genoemd in dit artikel de militair worden opgelegd.’
(Kamerstukken II 1996/98, 25454 [R1595] nr. 3, blz. 36).
Het artikel is laatstelijk gewijzigd bij Rijkswet van 13 december 2012, Stb. 2013,

25, i.w.tr. per 8 februari 2013 (Stb. 2013, 51): in de aanhef is de zinsnede “het
Wetboek van Strafrecht” vervangen door “het gemene strafrecht” en in onderdeel b
wordt de (bij Wet van 18 juni 1998, Stb. 430 afgeschafte) plaatsing in een
rijkswerkinrichting niet langer genoemd. In onderstaand commentaar zijn deze
wijzigingen nog niet verwerkt.

2. Strekking van de bepaling

Art. 6 WMSr vermeldt straffen die aan militairen (vgl. art. 60-63 en 65 WMSr)
kunnen worden opgelegd. Het in dit artikel bepaalde is dus niet van toepassing op
andere personen genoemd in art. 2 van de Wet militaire strafrechtspraak (vgl. art.
66 WMSr). Het artikel heeft slechts betrekking op straffen; aan de militair kunnen
geen andere maatregelen worden opgelegd dan zijn voorzien bij het commune recht
(vgl. art. 1 WMSr).
Hoewel art. 6 WMSr alleen naar het Wetboek van Strafrecht verwijst, en niet –

zoals art. 1 WMSr – spreekt van ‘de bepalingen van het gemene strafrecht’, kunnen
ook straffen waarin andere wetten voorzien opgelegd worden (vgl. art. 1 WMSr).
Voor oplegging van straffen uit het commune strafrecht moet echter aan de
desbetreffende voorwaarden voldaan worden. Zo kan bijvoorbeeld geen openbaar-
making van de rechterlijke uitspraak worden toegepast bij een militair delict, omdat
geen enkel artikel in dit wetboek dat mogelijk maakt. Omgekeerd kan bijvoorbeeld
militaire detentie opgelegd worden ter zake van een commuun delict indien dit met
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hechtenis of gevangenisstraf bedreigd is (art. 11 WMSr). Ook kan bij een
veroordeling ter zake van een militair delict worden bepaald dat geen straf of
maatregel zal worden opgelegd (art. 9a Sr).

3. Nadere voorschriften

Voor de (tenuitvoerlegging van de) gevangenisstraf en de hechtenis zijn nadere
regels gegeven in art. 10WMSr, voor de militaire detentie in de art. 11 en 12WMSr,
voor de ontzetting van bepaalde rechten in de art. 35 en 35a WMSr en voor de
ontzegging van bepaalde bevoegdheden in de art. 36 en 36a WMSr. Voor de
geldboete gelden de regelen van het commune recht: geldboetes worden uitgedrukt
in euro’s (Wet van 27 september 2001, Stb. 481, i.w.tr. 1 januari 2002), met dien
verstande dat zij – wat betreft boetes die in de Nederlandse Antillen – d.w.z. op de
Nederlands-Antilliaanse eilanden – zijn opgelegd – in de valuta van die landen
voldaan kunnen worden.
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Artikel 10

Voor de gevangenisstraf en de hechtenis gelden de in het gemene recht daarvoor
gegeven regelen met dien verstande dat bij algemene maatregel van rijksbestuur voor
militairen bijzondere voorschriften met betrekking tot de arbeid, de bestemming van de
opbrengst van de verplichte arbeid en de geestelijke, culturele en sociale verzorging
kunnen worden vastgesteld.

1. Wetsgeschiedenis

In het ontwerp Van der Hoeven (1888) luidde art. 10: ‘Voor de gevangenisstraf gelden
de in het gemeene recht daarvoor gegeven regelen’. In die tijd was juist het cellulaire
stelsel ingevoerd, ‘volgens hetwelk alleen en uitsluitend van de celstraf naar één model
ingericht [...] heilaanbrengende kracht was te verwachten’. Een afwijking van het juist
ingevoerde stelsel werd door de ontwerper Van der Hoeven niet haalbaar geacht. De
militaire commissie in handen waarvan het ontwerp ter fine van advies was gesteld
drong echter aan op de opneming van een specifieke ‘militaire gevangenisstraf’.
Daartoe wilde de regering niet overgaan, maar wel werd in dit artikel een bepaling
omtrent bijzondere voorschriften van een zeer beperkte strekking opgenomen. Toen
daartegen in het voorlopige verslag bezwaar werd gemaakt omdat de straf daardoor
milder zou worden, verdedigde de regering zich door te zeggen dat het niet de
bedoeling was dat de straf milder zou zijn, maar dat het wenselijk was dat de tot
gevangenisstraf veroordeelde militairen aan een ander regiem werden onderworpen
‘omdat zij na afloop hunner straf opnieuw in de gelederen of op de vloot zullen hebben
te dienen en hunne straftijd aan hunne opleiding dienstbaar kan worden gemaakt’.
Een uiterst moderne gedachte, die in het commune strafrecht pas is gerealiseerd in de
Beginselenwet gevangeniswezen (Wet van 21 december 1951, Stb. 596) waarin in
art. 26 werd bepaald dat de tenuitvoerlegging van de straf mede dienstbaar wordt
gemaakt aan de terugkeer van de gedetineerden in het maatschappelijk leven; vgl.
art. 2, tweede lid, van de – voor genoemde wet in de plaats gekomen – Penitentiaire
beginselenwet (Stb. 1998, 430).
Art. 10 WMSr voorzag aanvankelijk alleen in een bijzonder regiem voor

militairen die wegens een militair delict waren veroordeeld. De overwegingen eraan
ten grondslag liggen gelden echter ook militairen die wegens een commuun delict
veroordeeld zijn. Daarom is art. 10 WMSr bij de partiële herziening van 1963
(Stb. 1963, 295) in dier voege gewijzigd dat het bijzondere regiem ook voor
laatstgenoemde militairen geldt. Wat de terreinen betreft waarop van het normale
regiem afgeweken kan worden, is bij die gelegenheid aansluiting gezocht bij de
terminologie van de Beginselenwet gevangeniswezen.
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Bij de algehele herziening van 1990 bleef het artikel ongewijzigd. Het is laatstelijk
gewijzigd bij Rijkswet van 13 december 2012, Stb. 2013, 25, i.w.tr. per 8 februari
2013 (Stb. 2013, 51). “Wij” is vervangen door “bij algemene maatregel van rijks-
bestuur” en “vaststellen” vervangen door “worden vastgesteld”. In onderstaand
commentaar zijn deze wijzigingen nog niet verwerkt.

2. Uitvoeringsbepalingen

Bij Beschikking van de Minister van Justitie van 12 maart 1999, nr. 752419/99/DJI,
is een gebouw op het terrein van de Majoor Mulder-kazerne te Stroe aangewezen
als huis van bewaring en gevangenis, waarin zowel mannen als vrouwen
ondergebracht kunnen worden. De inrichting wordt aangeduid als Militair
Penitentiair Centrum (MPC). Die aanduiding was reeds in gebruik met betrekking
tot het voormalige Depot voor Discipline ‘Nieuwersluis’, waarvan de aanwijzing als
MPC in genoemde Beschikking is ingetrokken. In het MPC worden alleen
militairen in werkelijke dienst opgenomen, ter executie van vrijheidsstraf van niet
meer dan zes maanden of omdat zij in voorlopige hechtenis genomen zijn. Wat de
veroordeelden betreft heeft het MPC de status van gevangenis (half open – d.w.z.
beperkt beveiligde – inrichting), wat de voorlopig gehechten betreft de status van
(gesloten: normaal beveiligd) huis van bewaring.
Het regiem in het MPC is geregeld in een Besluit van de minister van Justitie van

9 juni 1982, Stb. 334, dat bij Besluit van 23 februari 1998, Stb. 111, aan de
Penitentiaire beginselenwet, c.q. de Penitentiaire maatregel is aangepast; het is
laatstelijk gewijzigd bij Besluit van 25 november 2008, Stb. 520. Het Besluit berust
thans op de art. 1, 10 en 12 WMSr en 3, vijfde lid, PBW. Art. 2 van het Besluit
bepaalt dat voor de gedetineerden in het MPC, voor zover bij of krachtens het
Besluit niet anders is bepaald, de bepalingen van de Penitentiaire beginselenwet en
de bij of krachtens deze wet gestelde regels gelden. Tot hechtenis of militaire
detentie veroordeelden verblijven in beginsel in beperkte gemeenschap (art. 3); voor
zover de Minister niet anders bepaalt, zijn met betrekking tot de voeding, de
kleding, de geneeskundige verzorging, de sociale verzorging, de geestelijke verzor-
ging, de reis- en vervoerskosten en de ontwikkeling en ontspanning van de
gedetineerden de voorschriften welke in de krijgsmacht gelden van toepassing
(art. 4). De gedetineerden verrichten, voor zover daarvan niet vrijgesteld, militaire
dienst, militair onderwijs en oefeningen daaronder begrepen (art. 5); voor zover zij
geen militaire inkomsten genieten, ontvangen zij een zakgeld (art. 6).
Voor het huishoudelijke reglement dat bij Beschikking van de Staatssecretaris

van Justitie was vastgesteld zijn door de directeur van het MPC vastgestelde
huisregels in de plaats gekomen: de Huisregels Militair Penitentiair Centrum.
Art. 5, eerste lid, PBW verplicht de directeur van een penitentiaire inrichting om,
in aanvulling op de bij of krachtens de wet gegeven regels en met inachtneming van
het dienaangaande door de minister van Justitie vast te stellen model en door hem te
geven aanwijzingen, huisregels voor de inrichting of afdeling van een inrichting vast
te stellen. Het bedoelde model is een bijlage van de Regeling van de minister van
Justitie van 24 juli 1998, nr. 705050/98/DJI, Stcrt. 158 (Regeling model huisregels
penitentiaire inrichtingen); het is opgenomen in het Handboek rechtspositie
gedetineerden. De Huisregels van het MPC volgen dit model op de voet; zij bieden
onder meer informatie inzake de inrichting, progamma-onderdelen, verzorging, de
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gedetineerdencommissie, ordemaatregelen, disciplinaire straffen, schadeclaims,
instanties waartoe de gedetineerde zich kan wenden, de verzoek- en bezwaars-
chriftprocedure, beklag en beroep, en het horen, c.q. informeren van gedetineer-
den. De bijzondere aard van het MPC blijkt uit de omstandigheid dat het
programma voor de gedetineerden mede uit militaire dienst en werkzaamheden
kan bestaan, ook buiten de inrichting. Daarom dienen gedetineerden in het MPC
over hun persoonlijke gevechtsuitrusting te beschikken.
Op de gedetineerden in het MPC is zowel het gedetineerdentuchtrecht (art. 50-55

PBW) als het tuchtrecht vervat in de Wet militair tuchtrecht van toepassing. De
nota van toelichting bij het Besluit van 9 juni 1982 houdt dienaangaande onder
meer in: ‘Welke disciplinaire weg in een bepaald geval gekozen wordt – een dubbele
bestraffing zal uiteraard voorkomen dienen te worden – zal sterk afhangen van het
karakter van het feit waarvoor de disciplinaire straf wordt opgelegd.’

3. Literatuur

– Ministerie van Justitie/Dienst Justitiële Inrichtingen, Handboek rechtspositie
gedetineerden, Den Haag: Sdu Uitgevers 2006.
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Artikel 12

1. Militaire detentie wordt als regel in algehele of beperkte gemeenschap ondergaan.
De straf wordt ten uitvoer gelegd in een inrichting als bedoeld in artikel 1, onder b, van
de Penitentiaire beginselenwet.

2. Voor militairen die in een penitentiaire inrichting een vrijheidsstraf ondergaan,
kunnen bij of krachtens algemene maatregel van bestuur en in afwijking van de bij of
krachtens de Penitentiaire beginselenwet gestelde regels bijzondere voorschriften
worden vastgesteld met betrekking tot:

a. de indeling en het beheer van en het regime in de desbetreffende inrichtingen;
b. de arbeid en de bestemming van de opbrengst van de verplichte arbeid;
c. de geestelijke, culturele en sociale verzorging; en
d. de tucht.

1. Wetsgeschiedenis

De oorspronkelijke tekst van het eerste lid van art. 12WMSr luidde: ‘Militaire detentie
wordt in een afzonderlijk gebouw in afzondering ondergaan, behoudens dat de den
gedetineerden op te leggen werkzaamheden ook gemeenschappelijk mogen worden
verricht’. In art. 1, tweede lid, Invoeringswet Militair Straf- en Tuchtrecht (Wet van 5
juli 1921, Stb. 841) werd echter bepaald dat de bepaling van art. 12 WMSr, dat de
militaire detentie in een afzonderlijk gebouw wordt ondergaan, buiten toepassing zou
blijven totdat dienaangaande nader bij de wet zou worden beslist. Daardoor kon van
een afzonderlijk regiem geen sprake zijn en werd de straf van militaire detentie,
behalve in het mobilisatiejaar 1939, niet of nauwelijks opgelegd. Voor zover dat wel
geschiedde werd de straf als hechtenis in een huis van bewaring ten uitvoer gelegd.
Eerst in 1946 werd het mogelijk de straf van militaire detentie in een speciale inrichting
ten uitvoer te leggen, doordat daarvoor een militair kamp te Nieuwersluis ter
beschikking werd gesteld. De huidige tekst van de bepaling dateert van 1963. Zij heeft
bij de algehele herziening van 1990 geen wijziging ondergaan. Het artikel is laatstelijk
gewijzigd bij Rijkswet van 13 december 2012, Stb. 2013, 25, i.w.tr. per 8 februari 2013
(Stb. 2013, 51): de tweede volzin van het eerste lid kwam te luiden “De straf wordt ten
uitvoer gelegd in een inrichting als bedoeld in artikel 1, onder b, van de Penitentiaire
beginselenwet”, het tweede lid is opnieuw vastgesteld en het derde lid is vervallen. In
onderstaand commentaar zijn de deze wijzigingen nog niet verwerkt.

2. Strekking van de bepaling

Ingevolge art. 12, eerste lid, WMSr kan de straf van militaire detentie worden
ondergaan hetzij in een militair gesticht, hetzij in een huis van bewaring. Deze
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bepaling spoort niet geheel met de regeling waarin de artikelen 9 en 10 PBW
voorzien, die onderscheidt tussen huizen van bewaring, gevangenissen en inrichtin-
gen voor stelselmatige daders. Volgens die artikelen wordt vrijheidsstraf – ongeacht
de duur daarvan – in beginsel ten uitvoer gelegd in een gevangenis (art. 10 PBW);
huizen van bewaring zijn slechts bestemd tot opneming van tot gevangenisstraf
veroordeelden in de gevallen zij op plaatsing in een gevangenis wachten (art. 9,
tweede lid, onder c PBW) en voor hen geen andere plaats is bestemd, c.q. opname in
de voor hen bestemde plaats niet mogelijk is (art. 9, tweede lid, onder i PBW). Voor
tot militaire detentie veroordeelden wijst art. 12 WMSr weliswaar (ook) militaire
inrichtingen aan, maar in aanmerking genomen dat de PBW die niet noemt, moet
worden aangenomen dat zij op de voet van laatstbedoelde bepaling alleen voor
opname in een huis van bewaring in aanmerking komen in het geval het MPC Stroe
hen niet kan opnemen. In de praktijk zal het overigens niet zo’n vaart lopen nu het
MPC Stroe zowel huis van bewaring als gevangenis is; vgl. Beschikking van de
minister van Justitie van 12 maart 1999, nr. 752419/99/DJI, art. 2.
Art. 12, eerste lid, WMSr laat tenuitvoerlegging in algehele of beperkte gemeen-

schap toe. Vgl. art. 19, eerste lid, PBW, dat nog in een derde mogelijkheid voorziet:
plaatsing in een individueel regime. De Penitentiaire beginselenwet spreekt geen
voorkeur uit voor een bepaald regime: volgens art. 19, tweede lid, bepaalt de
minister van Justitie ten aanzien van elke inrichting of afdeling de mate van
gemeenschap. Het Besluit regiem voor militairen, die voorlopig arrest, respectie-
velijk gevangenisstraf, hechtenis of militaire detentie ondergaan (KB van 9 juni
1982, Stb. 334, laatstelijk gewijzigd bij KB van 25 november 2008, Stb. 520), bepaalt
dat voor zover bij of krachtens dit Besluit niet anders bepaald is, de bepalingen van
de Penitentiaire beginselenwet en de bij of krachtens deze wet gestelde regels gelden
(art. 2). Tot hechtenis of militaire detentie veroordeelden worden in beperkte
gemeenschap geplaatst, tenzij de gedetineerde op zijn verzoek in afzondering
geplaatst is (art. 3).
Tot militaire detentie veroordeelden zijn aan een specifiek – militair – regime

onderworpen, dat gericht is op behoud van (jonge) militairen voor de defensie-
organisatie. Aan de doelstelling van resocialisatie – die met elke vrijheidsstraf wordt
nagestreefd (art. 2, tweede lid, PBW) – wordt ten aanzien van militairen een
bijzondere inhoud gegeven. Militair gedetineerden volgen een activiteitenprogram-
ma waarvan militaire activiteiten een belangrijk deel vormen. Door hen in het MPC
te detineren wordt bovendien voorkomen dat zij aan de kwade invloed van tot
langdurige vrijheidsstraffen veroordeelden bloot staan.
Bijzondere voorschriften als bedoeld in art. 12, derde lid, WMSr zijn niet tot

stand gekomen.
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Artikel 21

1. Veroordelingen tot vrijheidsstraffen, vervangende hechtenis daaronder begrepen,
kunnen, in de gevallen en op de wijze bij algemene maatregel van rijksbestuur te
bepalen, geheel of gedeeltelijk ten uitvoer worden gelegd in inrichtingen in Aruba,
Curaçao of Sint Maarten of in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

2. Veroordelingen tot gevangenisstraf, militaire detentie of hechtenis, vervangende
hechtenis daaronder begrepen, kunnen, indien de gelegenheid ontbreekt om gebruik te
maken van een daartoe bestemde inrichting of een daartoe bestemd gebouw, in de
gevallen en op de wijze bij algemene maatregel van rijksbestuur te bepalen, geheel of
gedeeltelijk ten uitvoer worden gelegd hetzij in een inrichting buiten het Koninkrijk,
hetzij op een andere plaats geschikt tot het ondergaan van straf.

1. Wetsgeschiedenis

In de oorspronkelijke tekst van het artikel (Wet van 27 april 1903, Stb. 111, i.w.tr.
1 januari 1923 [Stb. 1922, 515], vernummerd bij Wet van 5 juli 1921, Stb. 841) was
bepaald dat vrijheidsstraffen ten uitvoer gelegd konden worden hetzij op een plaats
bestemd of geschikt tot het ondergaan van krijgstuchtelijke straffen, hetzij in een
strafgesticht in ‘de koloniën of bezittingen van het Rijk’.
Bij de partiële herziening van 1963 (Stb. 1963, 295) werd in het toen toegevoegde

tweede lid van dit artikel de mogelijkheid opgenomen vrijheidsstraffen ten uitvoer
te leggen in strafgestichten buiten het Koninkrijk, zulks met het oog op internati-
onale samenwerking in NAVO-verband. Art. VII, zevende lid, van het NAVO-
statusverdrag bepaalt dat de autoriteiten van de staat van verblijf een verzoek van
de autoriteiten van de staat van herkomst om bijstand bij de tenuitvoerlegging van
een gevangenisstraf welke op het grondgebied van de staat van verblijf is opgelegd
door de autoriteiten van de staat van herkomst in welwillende overweging zullen
nemen. In art. 6 van de wet tot goedkeuring van het NAVO-statusverdrag (Wet van
7 augustus 1953, Stb. 1953, 438) is daarom bepaald dat de minister van Justitie op
verzoek van de zendstaat een door deze opgelegde vrijheidsstraf ten uitvoer kan
doen leggen. Bij de algehele herziening van 1990 (Wetten van 14 juni 1990, Stb. 368/
371) is de zinsnede na de komma komen te luiden als zij nu doet.
Bij Rijkswet van 7 juli 2010, Stb. 339, i.w.tr. 10 oktober 2010 (Stb. 388) is het artikel

aangepast aan de nieuwe staatkundige verhoudingen binnen het Koninkrijk. Waar het
eerste lid voorheen sprak van de landen de Nederlandse Antillen – bestaande uit de
eilanden Bonaire, Curaçao, Sint Eustatius, Sint Maarten en Saba – en Aruba, is thans
sprake van de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de openbare lichamen
Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Bij Rijkswet van 13 december 2012, Stb. 2013, 25,
i.w.tr. per 8 februari 2013 (Stb. 2013, 51) is het artikel opnieuw vastgesteld. In
onderstaand commentaar zijn de desbetreffende wijzigingen nog niet verwerkt.
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2. Uitvoeringsbepalingen

De uitvoeringsbepalingen die betrekking hebben op dit artikel zijn opgenomen in
het Rijksbesluit uitvoeringsbepalingen militair straf- en tuchtrecht (Rijksbesluit van
25 november 1999, Stb. 497, laatstelijk gewijzigd bij Rijksbesluit van 20 augustus
2010, Stb. 343); het is opgenomen onder de bijlagen. Art. 1, eerste lid, van het
Rijksbesluit bepaalt dat tenuitvoerlegging in strafinrichtingen in Aruba, Curaçao of
Sint Maarten of in Bonaire, Sint Eustatius of Saba kan plaatsvinden:
a. indien het feitelijk onmogelijk is gebruik te maken van een daartoe bestaande

inrichting of bestaand gebouw in Nederland, of
b. indien de veroordeelde in een van deze landen is geboren, terwijl zulks

dienstbaar is aan de voorbereiding van de terugkeer van de veroordeelde in het
maatschappelijk leven, dan wel
c. indien de veroordeelde zich op het tijdstip dat de straf uitvoerbaar is, in een

van deze landen bevindt, met dien verstande, dat bij, anders dan met zijn
schriftelijke toestemming, ten hoogste zes maanden van de straf in zulk een
inrichting of gebouw ondergaat.
Art. 1, tweede lid, Rijksbesluit bepaalt dat gevangenisstraf in een gevangenis en

militaire detentie of hechtenis in een huis van bewaring ten uitvoer gelegd wordt.
Uit de toelichting op het Rijksbesluit blijkt niet wanneer tenuitvoerlegging in
Nederland ‘feitelijk onmogelijk’ geacht moet worden. Uitgaande van het beginsel
van art. 561, eerste lid, Sv, dat voor tenuitvoerlegging vatbare vonnissen en arresten
zodra mogelijk ten uitvoer worden gelegd, zal niet met tenuitvoerlegging mogen
worden gewacht totdat de veroordeelde in Nederland terugkeert, tenzij hij kort
nadat de uitspraak uitvoerbaar wordt zal terugkeren.
Art. 2 Rijksbesluit behandelt de tenuitvoerlegging van straffen buiten het Konink-

rijk. Deze moet in beginsel plaatsvinden in een strafinrichting die naar het oordeel van
het met de tenuitvoerlegging belaste gezag genoegzaam geschikt is. De tenuitvoerleg-
ging kan ook, doch voor ten hoogste 4 weken, geschieden op een plaats bestemd of
geschikt tot het ondergaan van een tuchtrechtelijke straf. Indien de tenuitvoerlegging
langer duurt dient zij plaats te vinden in een strafinrichting. Tenzij het feitelijk
onmogelijk is – dus als de verbinding met andere delen van het Koninkrijk is
afgesneden of transport daarheen feitelijk onmogelijk is – mag een veroordeelde
zonder zijn toestemming niet langer dan 6 maanden in een strafinrichting buiten het
Koninkrijk verblijven. Indien een strafinrichting buiten het Koninkrijk niet of niet
meer beschikbaar is kan de gehele straf worden ondergaan op een plaats bestemd of
geschikt tot het ondergaan van de tuchtrechtelijke straf van uitgaansverbod.
Art. 15, vierde lid, Gr.w. bepaalt dat hij aan wie rechtmatig zijn vrijheid is

ontnomen in de uitoefening van zijn grondrechten beperkt kan worden, voor zover
deze zich niet met de vrijheidsbeneming verdraagt. Art. 2, derde lid, Rijksbesluit
sluit hierbij aan, door te bepalen dat bij de aanwijzing van plaatsen bestemd tot het
ondergaan van een tuchtrechtelijke straf het met de tenuitvoerlegging belaste gezag
erop toeziet dat de vrijheid van de veroordeelde ten gevolge van die aanwijzing niet
anders wordt beperkt dan uit de aard van de opgelegde straf voortvloeit.

3. Overdracht van strafexecutie

Art. VII, zevende lid, onder b van het NAVO-statusverdrag bepaalt dat een verzoek
van de zendstaat om een door deze opgelegde vrijheidsstraf te doen executeren in de
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verblijfsstaat in welwillende overweging moet worden genomen. In art. 6 van de
Goedkeuringswet is dienaangaande bepaald dat de minister van Justitie een door
de zendstaat opgelegde vrijheidsstraf ten uitvoer kan doen leggen, hetzij als
gevangenisstraf, hetzij als hechtenis. De Wet overdracht tenuitvoerlegging
strafvonnissen is in art. 75 WOTS met zoveel woorden buiten toepassing
verklaard.
Het NAVO-statusverdrag voorziet niet in tenuitvoerlegging in de zendstaat van

door de rechter van de verblijfsstaat opgelegde straffen; daarin moet bij verdrag
voorzien zijn. Art. 75 WOTS is niet van toepassing: dat verwijst naar art. 6
Goedkeuringswet, dat echter slechts ziet op tenuitvoerlegging door Nederland als
verblijfsstaat van straffen die door de autoriteiten van de zendstaat zijn opgelegd.
Zie omtrent de overdracht van strafexecutie nader aant. 10 op art. VII van het

NAVO-statusverdrag.
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Artikel 35

1. Ontzetting van de rechten, vermeld in artikel 28, eerste lid, onder 1� en 2�, van het
Wetboek van Strafrecht, kan worden uitgesproken bij veroordeling wegens enig
opzettelijk gepleegd misdrijf, in dit wetboek omschreven.

2. Ontzetting van het recht, vermeld in artikel 28, eerste lid, onder 3�, van het
Wetboek van Strafrecht, kan worden uitgesproken bij veroordeling tot gevangenis-
straf van tenminste een jaar wegens het plegen van een misdrijf als omschreven in het
Tweede Boek, Titel I, van dit wetboek.

1. Wetsgeschiedenis

In de oorspronkelijke versie van art. 35 WMSr, welk artikel reeds in 1903 (Wet van
27 april 1903, Stb. 111, i.w.tr. 1 januari 1923 [Stb. 1922, 515]; vernummerd bij Wet
van 5 juli 1921, Stb. 841) in het wetboek voorkwam, was de mogelijkheid tot het
opleggen van de bijkomende straf van ontzetting van bepaalde rechten enerzijds
beperkter, anderzijds ruimer. De mogelijkheid tot ontzetting van rechten was
beperkter omdat de ontzetting van het recht om bij de gewapende macht te dienen
(art. 28, eerste lid, onder 2�) alleen kon worden opgelegd aan niet-militairen – voor
militairen was er de bijkomende straf van ontslag uit de militaire dienst met of
zonder ontzetting van de bevoegdheid om bij de gewapende macht te dienen – maar
ruimer omdat de ontzetting kon worden uitgesproken bij veroordeling wegens enig
opzettelijk gepleegd misdrijf in het Wetboek van Militair Strafrecht omschreven.
Bij de partiële herziening van 1963 bleef het artikel ongewijzigd; bij de algehele
herziening van 1990 kreeg het zijn huidige vorm.
In het wetsontwerp dat tot de algehele herziening heeft geleid was aanvankelijk

volstaan met het laten vervallen van de restrictie dat ontzetting van het recht om bij
de gewapende macht te dienen alleen aan niet-militairen kon worden opgelegd.
Maar nadat het desbetreffende wetsontwerp was ingediend werden in 1983 de
mogelijkheden tot ontzetting van het kiesrecht aanzienlijk beperkt. In de strafrech-
telijke sfeer is ontzetting van het kiesrecht (art. 4 Gr.w.) alleen nog mogelijk ten
aanzien van iemand die wegens het begaan van een in de wet aangewezen delict
onherroepelijk veroordeeld is tot vrijheidsstraf van ten minste één jaar (art. 54,
tweede lid, aanhef en onder a Gr.w.). De Grondwet geeft geen uitsluitsel omtrent de
aard van de delicten waarbij de uitsluiting mogelijk zal zijn; de regering heeft als
criterium aangenomen dat uitsluiting van het kiesrecht alleen mogelijk dient te zijn
in geval van veroordeling ter zake van strafbare feiten die naar hun wettelijke
omschrijving een ernstige aantasting van de grondslagen van ons staatsbestel
inhouden. Het Wetboek van Strafrecht is bij de Wet van 27 maart 1986, Stb.
139, aan de Grondwet aangepast. Bij Rijkswet van 13 december 2012, Stb. 2013, 25,
i.w.tr. per 8 februari 2013 (Stb. 2013, 51), heeft het artikel enkele onbelangrijke
typografische wijzigingen ondergaan.
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2. Strekking van de bepaling

De in art. 35, eerste lid, WMSr bedoelde rechten zijn het recht om bepaalde ambten
te bekleden en het recht om bij de gewapende macht te dienen. Volgens art. 28 Sr
kan ontzetting uit die rechten alleen geschieden in ‘bij de wet bepaalde gevallen’, die
zijn aangewezen in de art. 29, 106, 114, 118, 120, 130, 177a, 178, 197a, 197d, 207,
215, 224, 235, 236, 237, 251, 262, 268, 286, 295, 305, 313, 315, 320, 325, 339, 349,
415, 417ter en 429quinquies (ontzetting van het recht bepaalde ambten te
bekleden), respectievelijk in de art. 29, 106, 114, 118, 120, 130, 177, 177a, 178,
207, 215, 224, 235, 236, 237, 251, 262, 268, 286, 295, 305, 313, 315, 320, 339, 349,
415, 417ter en 420quinquies (ontzetting van het recht bij de gewapende macht te
dienen). Art. 35, eerste lid, WMSr voegt daaraan toe het geval van veroordeling
wegens een opzettelijk gepleegd misdrijf dat is omschreven in het Wetboek van
Militair Strafrecht. Ookmilitairen kunnen dus worden ontzet uit het recht om bij de
gewapende macht te dienen; ingevolge art. 53 AMAR is een militair ambtenaar aan
wie deze straf onvoorwaardelijk is opgelegd van rechtswege ontslagen zodra de
uitspraak in kracht van gewijsde gaat.
Het in art. 35, tweede lid, WMSr bedoelde recht is het recht om de leden van

algemeen vertegenwoordigende organen te verkiezen en tot lid van deze organen te
worden verkozen. Ingevolge art. 28, derde lid, Sr kan ontzetting van dat recht alleen
worden uitgesproken in de bij de wet bepaalde gevallen (vgl. art. 106, 114, 120, 130
en 380 Sr), bij veroordeling tot gevangenisstraf van ten minste een jaar. Art. 35,
tweede lid, WMSr voegt daaraan toe het geval van veroordeling tot gevangenisstraf
van ten minste een jaar wegens het plegen van een misdrijf tegen de veiligheid van de
staat als omschreven in het Wetboek van Militair Strafrecht.

3. Jurisprudentie

– Hof Arnhem 11 november 2008, LJN BG4042: Verdachte – wachtcommandant
op de vliegbasis Gilze-Rijen – heeft twee anderen – van wie er een eveneens deel
uitmaakte van de bewakingseenheid van de basis – toegang verschaft tot het
gebouw waarin de wapenkamer zich bevond, waaruit zij een groot aantal pistolen
hebben weggenomen. Door zijn handelen heeft verdachte de krijgsmacht in
aanzienlijke mate benadeeld. Voorts moet het hem duidelijk zijn geweest dat de
gestolen wapens alleen maar een criminele bestemming konden hebben en daardoor
een groot gevaar voor de samenleving zouden kunnen vormen. Gelet op de
bijzondere ernst van het feit, waarbij verdachte heeft gehandeld op een wijze die
hem als militair volstrekt onwaardig is, is het hof van oordeel dat ontzetting van het
recht om bij de gewapende macht te dienen, op zijn plaats is.

4. Literatuur

– Th.W. van den Bosch, ‘Is ontzetting uit het actieve en passieve kiesrecht een
passende straf voor zgn. totaalweigeraars?’, MRT 1988, blz. 117-120;
– T. van den Berg & A.F. Vink, ‘Vergane glorie of nieuwe mogelijkheden:
ontzetting uit het recht om bij de gewapende macht te dienen’, MRT 2010. p. 274.
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Artikel 35b

1. Ingeval tegen de bestuurder van een motorrijtuig proces-verbaal wordt opgemaakt
ter zake van overtreding van artikel 163 of artikel 164 van dit wetboek, is artikel 164
van de Wegenverkeerswet 1994 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande
dat de in laatstgenoemd artikel omschreven verplichting tot overgifte betrekking heeft
op elk aan de bestuurder ingevolge enige binnen het Koninkrijk geldende regeling
afgegeven rijbewijs alsmede op het hem in het buitenland uitgereikt internationaal
rijbewijs.

2. Indien artikel 164 van deWegenverkeerswet 1994 wordt toegepast in een geval dat
zich voordoet in Aruba, Curaçao of Sint Maarten of in de openbare lichamen Bonaire,
Sint Eustatius en Saba, worden onder opsporingsambtenaren als bedoeld in dat artikel
mede begrepen de militairen die aldaar zijn aangesteld als opsporingsambtenaar.

1. Wetsgeschiedenis

Dit artikel is ingevoegd bij de algehele herziening van 1990 (Stb. 1990, 368/371). Het
verving art. 74b Invoeringswet Militair Straf- en Tuchtrecht (Wet van 5 juli 1921,
Stb. 841), dat bij die gelegenheid kwam te vervallen.
Bij de Invoeringswet Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 1994, 858) is de zinsnede ‘art.

164 van de Wegenverkeerswet 1994’ in het eerste en het tweede lid in de plaats
gekomen van de oorspronkelijke woorden ‘art. 27 van de Wegenverkeerswet’.
Hierbij was echter over het hoofd gezien dat het Wetboek van Militair Strafrecht
een rijkswet is; deze omissie is hersteld bij Rijkswet van 13 december 2012, Stb.
2013, 25, i.w.tr. per 8 februari 2013 (Stb. 2013, 51).
Bij de Rijkswet van 2 juni 1999, Stb. 343, zijn in dit artikel enkele kleine

redactionele verbeteringen aangebracht en zijn de leden genummerd.
Bij Rijkswet van 7 juli 2010, Stb. 339, i.w.tr. 10 oktober 2010 (Stb. 388) heeft het

tweede lid zijn huidige redactie gekregen, die verband houdt met de nieuwe
staatkundige verhoudingen binnen het Koninkrijk. Waar het voorheen sprak van
de landen de Nederlandse Antillen – bestaande uit de eilanden Bonaire, Curaçao,
Sint Eustatius, Sint Maarten en Saba – en Aruba, is thans sprake van de landen
Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius
en Saba.

2. Strekking van de bepaling

De bestuurder van een motorrijtuig, tegen wie proces-verbaal wordt opgemaakt ter
zake van overtreding van een bij of krachtens deWegenverkeerswet 1994 vastgesteld
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voorschrift, is op grond van art. 164 van die wet verplicht tot overgifte van het hem
afgegeven rijbewijs dan wel het hem door het daartoe bevoegde gezag buiten
Nederland afgegeven rijbewijs en, indien hem daar een internationaal rijbewijs is
afgegeven, dat rijbewijs. Art. 35b, eerste lid, WMSr breidt die verplichting uit tot
het geval dat proces-verbaal wordt opgemaakt ter zake van een der misdrijven
omschreven in art. 163 en 164 WMSr.
Ingevolge art. 164 Wegenverkeerswet 1994 zijn de personen bedoeld in art. 159

Wegenverkeerswet 1994 tot invordering van het rijbewijs bevoegd. Art. 35b, tweede
lid, WMSr kent die bevoegdheid daarenboven toe aan militairen die in de Neder-
landse Antillen of Aruba zijn aangesteld als buitengewoon agent van politie.
Niet-nakoming van de verplichting tot overgifte is bij art. 177 Wegenverkeerswet

1994 als overtreding strafbaar gesteld.

3. Literatuur

– A.F. Vink, ‘Militair verkeersstrafrecht’, VR 2009, p. 329.
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Artikel 36

1. Bij veroordeling van de bestuurder van een motorrijtuig wegens overtreding van
artikel 163, 164, 167 of 169 kan hem de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen voor
de duur van ten hoogste vijf jaren worden ontzegd.

2. Voor de toepassing van het eerste lid wordt een strafbeschikking als bedoeld in
Titel IVA van het Tweede Boek van het Wetboek van Strafvordering met een
veroordeling gelijkgesteld.

3. Artikel 179, vierde en zesde lid, van de Wegenverkeerswet 1994 is van
overeenkomstige toepassing.

1. Wetsgeschiedenis

De oorspronkelijke tekst van art. 36 WMSr (Wet van 27 april 1903, Stb. 111, i.w.tr.
1 januari 1923 [Stb. 1922, 515]; vernummerd bij Wet van 5 juli 1921, Stb. 841) had
betrekking op ontzetting van het recht om bij de gewapende macht te dienen. Bij de
partiële herziening van 1963 (Stb. 1963, 295) kwam hiervoor een bepaling in de
plaats die voorzag in de mogelijkheid tot ontzegging van de bevoegdheid
motorrijtuigen te besturen ter zake van de in het Wetboek van Militair Strafrecht
omschreven verkeersdelicten. Het eerste lid van die bepaling kwam in hoofdzaak
overeen met het huidige eerste lid. Bij de algehele herziening van 1990 (Stb. 1990,
368/371), waarbij die delictsomschrijvingen werden vernummerd, werd het eerste
lid dienovereenkomstig gewijzigd.
Het tweede lid bevatte sedert 1963 een recidivebepaling gelijk aan art. 39, vierde

lid, WVW (oud). Bij de algehele herziening van 1990 kreeg het tweede lid zijn
huidige redactie. De regering meende dat als ter zake van een militair verkeers-
misdrijf de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen wordt ontzegd, het mogelijk
moet zijn dat de rechter bepaalt dat de tijd gedurende welke het rijbewijs van de
veroordeelde ingehouden is geweest op de duur van die bijkomende straf geheel of
gedeeltelijk in mindering zal worden gebracht. Daartoe werd art. 39, zevende lid,
WVW van overeenkomstige toepassing verklaard. Ten aanzien van de recidivebe-
paling werd volstaan met verwijzing naar art. 39, vierde lid, WVW.
Bij de Rijkswet van 2 juni 1999, Stb. 343, is het tweede lid van dit artikel

aangepast aan de Wegenverkeerswet 1994: voor de zinsnede ‘artikel 39, vierde en
zevende lid, van de Wegenverkeerswet’ kwam ‘artikel 179, vierde en zesde lid, van
de Wegenverkeerswet 1994’ in de plaats. Bij dezelfde wet is het tweede lid
genummerd; kennelijk is vergeten ook het eerste lid te nummeren.
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Het artikel is laatstelijk gewijzigd bij Rijkswet van 13 december 2012, Stb. 2013,
25, i.w.tr. per 8 februari 2013 (Stb. 2013, 51). Bij die wet is – met vernummering van
het tweede lid tot derde lid – het tweede lid ingevoegd; verzuimd is het eerste lid te
nummeren. In onderstaand commentaar zijn deze wijzigingen nog niet verwerk.

2. Literatuur

– A.F. Vink, ‘Militair verkeersstrafrecht’, VR 2009, p. 329.
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Artikel 36b

Bij algemene maatregel van rijksbestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking
tot het tijdstip van ingang van de bijkomende straffen, bedoeld in de artikelen 36 en
36a, en de daaraan verbonden administratieve gevolgen.

1. Wetsgeschiedenis

Dit artikel is ingevoegd bij de partiële herziening van 1963 (Stb. 1963, 295). Het
artikel is laatstelijk gewijzigd bij Rijkswet van 13 december 2012, Stb. 2013, 25,
i.w.tr. per 8 februari 2013 (Stb. 2013, 51): de zinsnede “Wij kunnen regelen stellen”
is vervangen door “Bij algemene maatregel van rijksbestuur kunnen regels worden
gesteld”. In onderstaand commentaar is deze wijziging nog niet verwerkt.

2. Uitvoeringsregeling

De in dit artikel bedoelde regelen zijn getroffen in art. 3 Rijksbesluit
uitvoeringsbepalingen militair straf- en tuchtrecht (opgenomen onder de bijlagen).
Het eerste lid daarvan bepaalt dat, wat betreft het tijdstip van ingang van de
bijkomende straffen van ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen
en ontzegging van de bevoegdheid de luchtvaart uit te oefenen en wat betreft de
daaraan verbonden administratieve gevolgen, die straffen gelijk worden gesteld met
de overeenkomstige straf van burgerlijk strafrecht van het rijksdeel waar de
veroordeelde op het moment van het onherroepelijk worden van de rechterlijke
uitspraak woont, of, zo hij militair is, is gestationeerd. Is de verdachte buiten het
Koninkrijk woonachtig onderscheidenlijk gestationeerd, dan vindt gelijkstelling
met de overeenkomstige straf in het Nederlandse burgerlijke strafrecht plaats (het
Rijksbesluit spreekt sinds de wijzing van 20 augustus 2010, Stb. 2010, 343 van ‘het
Europese deel van Nederland’, waarmee het Koninkrijk binnen Europa – dat is
Nederland – bedoeld zal zijn). Kan het tijdstip met toepassing van de hiervoor
genoemde regelen niet worden vastgesteld, dan gaan volgens het tweede lid van
art. 3 Rijksbesluit de straffen in zodra de rechterlijke uitspraak uitvoerbaar is
geworden. In het derde en het vierde lid wordt bepaald dat bij oplegging van de
bijkomende straf van ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen
een militair rijbewijs zijn geldigheid verliest en moet worden ingeleverd.
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afgegeven, als gevolg waarvan een Irakees was overleden. ‘De ook voor de Neder-
landse militairen van toepassing zijnde Britse Rules of Engagement (ROE) omvat-
ten een ruimere bevoegdheid voor het gebruik van waarschuwingsschoten. Het Hof
is van oordeel dat deze ROE voldoen aan alle eisen die artikel 135 van het Wetboek
van Militair Strafrecht aan een dienstvoorschrift stelt. Zij hebben, voor zover
behorende tot het namens deMinister van Defensie ondertekendeMemorandum of
Understanding en zonder dat er door de Staat een voorbehoud gemaakt is, te
gelden als door de Minister vastgesteld. De Minister is daartoe bevoegd op grond
van artikel 9, tweede lid onder a van het Rijksbesluit uitvoeringsbepalingen militair
straf en tuchtrecht. Zij vormen een schriftelijk besluit van algemene strekking,
betreffen overduidelijk een militair dienstbelang en bevatten tot de militair gerichte
ge- en verboden. Aan dit laatste doet niet af, dat de ROE eerst en vooral ook
bevoegdheden omschrijven, aangezien overschrijding van die bevoegdheden steeds
verboden is.’

7. Literatuur

– W.B. Kroon & M. Jacobs, ‘Rules of Engagement; een verkenning’, Militaire
Spectator 1997, p. 124 e.v.;
– F. Thomas, ‘VN Rules of Engagement; een strafrechtelijke benadering’, in: G.J.
M. Corstens/M.S. Groenhuijsen (red.), Rede en recht. Opstellen ter gelegenheid van
het afscheid van prof. mr. N. Keijzer van de Katholieke Universiteit Brabant,
Deventer: Gouda Quint 2002, p. 91 e.v.;
– T.D. Gill, ‘Vredesoperaties en humanitair oorlogsrecht’, MRT 2003, p. 331-347;
– J.F.R. Boddens Hosang, ‘Rules of Engagement: het politiek-juridische struikel-
blok voor de militaire commandant’, MRT 2003, p. 354-370;
– G.L. Coolen, ‘Geweldsinstructies vanuit strafrechtelijk oogpunt bezien’, MRT
2003, p. 376-389;
– N. Jörg, ‘Een opmerking over de reikwijdte van het beroep op ambtelijk bevel en
een opmerking over de delictskeuze van de officier van justitie in militaribus’,MRT
2003, p. 390-392;
– P.A.L. Ducheine, ‘Geweldgebruik, bevoegdheidsgrondslagen en verantwoorde-
lijkheid. Een nabeschouwing op het symposium ‘Geweldgebruik in het kader van
vredesoperaties’, MRT 2003, p. 393-396;
– G.G.J. Knoops, ‘De (inter)nationaal strafrechtelijke betekenis en implicaties van
geweldsinstructies voor buitenlandse militaire missies’, DD 2004, p. 602-621;
– G.L. Coolen, ‘Gebruik van geweld in strijd met de regels’, MRT 2004, p. 306;
– F.H. van der Burg, ‘Militair strafrecht zonder nucleaire paraplu’, NJB 2004,
p. 1736-1739;
– G.L. Coolen, ‘Oorlog in Afghanistan’, MRT 2005, p. 232-233;
– M.D. Fink, ‘Ontwikkelingen rondom het militaire strafrecht naar aanleiding van
het strafproces tegen Eric O.’, MRT 2005, p. 237-244;
– G.G.J. Knoops, ‘De internationalisering van militair strafrechtelijke aansprake-
lijkheden na Eric O.’, MRT 2005, p. 317-334;
– J.F.R. Boddens Hosang, ‘Bevelen en voorschriften in het strafrecht: het arrest in
de zaak O. is geen grondslag voor aanpassing van het militaire strafrecht’, MRT
2005, blz. 335-342;
– J. Voetelink, ‘Juridische consequenties van het MOU. De Zaak Eric O.’, MRT
2005, p. 343-350;
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– G.L. Coolen, ‘Geoorloofd naar de regels van het oorlogsrecht. Artikel 38 WvMS
nader beschouwd’, MRT 2005, p. 362-364;
– M.M. Dolman e.a., ‘Functioneel geweldgebruik in internationale operaties: een
spiegel van rechtspraak en praktijk’, MRT 2005, p. 369-420;
– A. Brenninkmeijer, ‘De vredesmacht voor de rechter’, NJB 2005, p. 1125;
– Sociéte Internationale de Droit Militaire et de Droit de la Guerre, ‘La Régle de
Droit dans les Opérations de la Paix’, Recueils de la Société Internationale de Droit
Militaire et de Droit de la Guerre, Bruxelles: Sociéte Internationale de Droit
Militaire et de Droit de la Guerre 2006 (verslag van het zeventiende internationale
congres, Den Haag 2006);
– H.C.J.L. Borghouts, R.D.E. Daverschot & G.C. Gillisen, Evaluatie toepassing
militair strafprocesrecht bij uitzendingen, Haarlem: Commissie evaluatie militair
strafprocesrecht bij uitzendingen 2006;
– N. Huisman, ‘Tijd van oorlog in Afghanistan’, MRT 2006, p. 1-9;
– G.L. Coolen, ‘Eric O. en de slapende mariniers’, in: M.M. Dolman, P.D. Duyx &
H.G. van der Wilt (red.), Geleerde lessen. Liber amicorum Simon Stolwijk, Nijme-
gen: Wolf Legal Publishers 2007, p. 13;
– G.L. Coolen, ‘De strafuitsluitingsgrond, vervat in artikel 38 WvMS’,MRT 2007,
p. 45-47;
– R. Bruin, ‘Evaluatie toepassing militair strafprocesrecht bij uitzendingen. Een
bespreking van het rapport van de Commissie Borghouts’, MRT 2007, blz. 73-90;
– G.L. Coolen, ‘Nogmaals (en nu voor de laatste keer) artikel 38 WvMS’, MRT
2007, p. 314-315;
– P.A.L. Ducheine, ‘Rechtsregimes tijdens militaire operaties’, AA 2008, p. 490-
497;
– G.J. Knoops, ‘Strafuitsluitend militair geweldgebruik binnen gewapende con-
flicten. Nieuwe inzichten en spanningsvelden’, NJB 2008, p. 2404-2409;
– G.D. Maassen & A.F. Vink, ‘Oorlogsstrafrecht’, MRT 2009, p. 41-46;
– D.F. de Bijl, ‘strafzaken na functioneel geweldgebruik in vredesmissies: “rake
zaken’”, MRT 2009, blz. 89-104;
– P.A.L. Ducheine, ‘ISAF en oorlogsrecht: “Door het juiste te doen, vreest gij
niemand’”, MRT 2009, blz. 277;
– A.F. Vink, ‘Grenzen aan geweldgebruik binnen de Rules of Engagement: de
Tactical Directive’, MRT 2010, p. 86;
– P.A.L. Ducheine, ‘De status van aanwijzingen van buitenlandse commandanten
bij de beoordeling van functioneel militair geweldgebruik. Een reactie op de
bijdrage van mr. A.F. Vink over de ‘Tactical Directive’, MRT 2010, p. 145-154;
– P.A. Kingma, ‘De herziening van de artikelen 38 en 71 Wetboek van Militair
Strafrecht; symbool of noodzaak?’, MRT 2011, p. 207;
– B. van Hoek, ‘Legitimacy of the Use of Military Force: A New Ground for
Excluding Criminal Responsibility under Dutch Law’, 51 Military Law and the
Law of War Review (2012), p. 285.

WMSr Art. 38 - 26 Militair straf- en tuchtrecht - Suppl. 62 (maart 2014)

Art. 38



Artikel 44a

De verpleging van personen die krachtens uitspraak van een van de gerechten bedoeld
in de Wet militaire strafrechtspraak ter beschikking zijn gesteld, kan in de gevallen en
op de wijze bij algemene maatregel van rijksbestuur te bepalen geschieden in Aruba,
Curaçao of Sint Maarten of in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

1. Wetsgeschiedenis

Deze bepaling is als art. 44a ingevoegd bij de partiële herziening van 1963 (Stb.
1963, 295). Bij de algehele herziening van 1990 (Stb. 1990, 368/371) werd de tekst
aangepast aan de nieuwe regels inzake de militaire strafrechtspraak, en werden de
woorden ‘Suriname en de Nederlandse Antillen’ vervangen door: ‘de Nederlandse
Antillen of Aruba’.
Bij Rijkswet van 2 juni 1999, Stb. 343, is de redactie van het artikel aangepast aan

die van art. 37a Sr. Het heeft zijn huidige redactie gekregen bij Rijkswet van 7 juli
2010, Stb. 339, i.w.tr. 10 oktober 2010 (Stb. 2010, 388), die verband houdt met de
nieuwe staatkundige verhoudingen binnen het Koninkrijk. Waar het eerste lid
voorheen sprak van de landen de Nederlandse Antillen – bestaande uit de eilanden
Bonaire, Curaçao, Sint Eustatius, Sint Maarten en Saba – en Aruba, is thans sprake
van de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de openbare lichamen Bonaire,
Sint Eustatius en Saba.
Het artikel is laatstelijk gewijzigd bij Rijkswet van 13 december 2012, Stb. 2013,

25, i.w.tr. per 8 februari 2013 (Stb. 2013, 51): de woorden “Door ons” zijn
vervangen door “Bij algemene maatregel van rijksbestuur”. In onderstaand com-
mentaar is deze wijziging nog niet verwerkt.

2. Strekking van de bepaling

Art. 44a WMSr vormt een pendant van art. 21 WMSr. Op gelijke wijze als dat
artikel de mogelijkheid geeft vrijheidsstraffen in de overzeese rijksdelen te
executeren, voorziet deze bepaling in de mogelijkheid de verpleging van
terbeschikkinggestelden daar te doen plaatsvinden.

3. Art. 4 Rijksbesluit uitvoeringsbepalingen militair straf- en tuchtrecht

Ingevolge art. 4 van het Rijksbesluit uitvoeringsbepalingen militair straf- en
tuchtrecht (opgenomen onder de bijlagen) kan de verpleging slechts in Aruba,
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Curaçao of Sint Maarten dan wel in Bonaire, Sint Eustatius of Saba plaatsvinden
indien aan een van de volgende twee voorwaarden is voldaan:
a. de gelegenheid ontbreekt om gebruik te maken van een daartoe bestemd

psychiatrisch ziekenhuis of een daartoe bestemde inrichting in Nederland (blijkens
de nota van toelichting bij het Rijksbesluit wordt gedoeld op de situatie dat de
verbinding met Nederland verbroken is), of
b. de ter beschikking gestelde is in ‘in een van deze landen’ – waarmee bedoeld is:

in een van deze landen (Aruba, Curaçao, Sint Maarten) of op een van deze eilanden
(Bonaire, Sint Eustatius, Saba) – geboren.
Bovendien bepaalt art. 4, tweede lid, Rijksbesluit dat de verpleging slechts kan

plaatsvinden in een psychiatrisch ziekenhuis of een inrichting welke naar het
oordeel van het met de tenuitvoerlegging belaste gezag daartoe, mede met het
oog op de persoon van de terbeschikkinggestelde, genoegzaam geschikt is.

4. Literatuur

– E.J. Hofstee & T.M. Schalken, Strafrecht binnen het Koninkrijk, Arnhem: Gouda
Quint 1991 (i.h.b. blz. 42-43).
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Artikel 48

Ten aanzien van een militair die opzettelijk met een militair van mindere rang of stand
aan enig opzettelijk gepleegd misdrijf deelneemt, wordt het maximum van de daarop
gestelde tijdelijke gevangenisstraf met de helft verhoogd.

1. Wetsgeschiedenis

Deze bepaling maakte als art. 34 reeds deel uit van het wetboek van 1903 (Stb. 1903,
111) en vernummerd tot art. 48 bij de Invoeringswet Militair Straf- en Tuchtrecht
(Stb. 1921, 841). Het artikel is laatstelijk gewijzigd bij Rijkswet van 13 december
2012, Stb. 2013, 25, i.w.tr. per 8 februari 2013 (Stb. 2013, 51): na “rang” is
ingevoegd “of stand”. In onderstaand commentaar is deze wijziging nog niet
verwerkt.

2. Grondslag van de bepaling

‘Elk meerdere is verplicht zijne minderen in alles wat den dienst betreft, in al wat de
handhaving der goede zeden kan bevorderen, ja, in zijn geheelen handel en wandel
met een goed voorbeeld vóór te gaan; hij moet, zo mogelijk, beletten dat door hen
misdrijven worden begaan (zie de artikelen 148 en 149 WMSr), van voorgenomen
misdrijven aangifte doen (zie de artikelen 135 en 136 Sr en art. 151 WMSr), en in
vele gevallen waken tegen het plegen van strafbare feiten. Is hij in dit alles niet
slechts nalatig, maar vergooit hij zich zóó ver, dat hij zelfs willens en wetens met
zijne ondergeschikten aan één en hetzelfde misdrijf deelneemt, dan wordt zijne
schuld daaraan verzwaard door de bijzondere plichtverzaking, die in zijn handelen
is gelegen.’ (memorie van toelichting; Van der Hoeven I, blz. 436.)

3. Strekking van de bepaling

Het maximum van de op het feit gestelde gevangenisstraf (niet van de geldboete)
wordt met de helft verhoogd. In geval van medeplichtigheid bedraagt ingevolge art.
49 Sr de op te leggen gevangenisstraf ten hoogste 2/3 × 1 1/2 = 1 maal het in de
desbetreffende strafbepaling bedreigde strafmaximum. De maximale duur van
gevangenisstraf ingevolge art. 10, tweede en derde lid, Sr mag natuurlijk niet
worden overschreden (art. 1 WMSr).
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4. Bestanddelen

Zie art. 60-65 WMSr voor de betekenis van de zinsnede ‘ten aanzien van een
militair’. Indien meerderen van verschillende rang aan het misdrijf deelnemen, kan
de strafverzwaring op al die meerderen worden toegepast, niet alleen op de hoogste
in rang (memorie van toelichting; Van der Hoeven I, blz. 437).
Blijkens de plaatsing van het eerste woord ‘opzettelijk’ is het artikel alleen

toepasselijk indien de meerdere bekend is dat de andere deelnemer aan het misdrijf
van mindere rang is. Hoewel volgens de heersende leer ook deelneming aan een
culpoos delict mogelijk is, ziet de bepaling slechts op deelneming aan opzettelijk
begane misdrijven.
Deelneming is geregeld in de artikelen 47, 48 en 51 Sr. Van medeplegen is eerst

sprake in geval van bewuste, nauwe samenwerking; gezamenlijk plegen is onvol-
doende. Wel levert bij een aantal delicten de omstandigheid dat het feit gezamenlijk
gepleegd is een bijzondere strafverhogingsgrond op; zie art. 101, aanhef en onder 1�
en 127, derde lid, aanhef en onder 1� WMSr. Vgl. art. 116, eerste lid, WMSr, waar
de omstandigheid dat het feit gezamenlijk gepleegd is bestanddeel is van belemme-
ring van het functioneren door het opzettelijk niet nakomen van dienstverplich-
tingen.
‘Militair van mindere rang’ is een militair van mindere rang dan de dader. Onder

dat begrip is ook een militair zonder rang te begrijpen (HMG NI 2 januari 1934,
MRT 1934/35, blz. 75; ZKr b/d Strijdkrachten i/h Oosten 14 mei 1943,MRT 1948,
blz. 397).

5. Toepassing

Voor toepassing van art. 48 WMSr is vereist dat de bewezenverklaring alle
bestanddelen daarvan inhoudt. Indien bijvoorbeeld niet ten laste is gelegd dat de
mededaders van mindere rang waren, kan de bepaling niet worden toegepast. (Vgl.
bijvoorbeeld ArrKr Arnhem 23 januari 1980,MRT 1980, blz. 460 m.nt. W.H.V. en
HR 4 mei 1981, MRT 1981, blz. 567 m.nt. W.H.V.) Dat zal echter veelal niet in de
weg staan aan de mogelijkheid de ernst van het delict in (de motivering van) de
strafmaat tot uitdrukking te doen komen.

6. Kwalificatie

In de gepubliceerde rechtspraak wordt in geval van toepassing van art. 48WMSr op
tweeërlei wijze gekwalificeerd. Enerzijds kan als voorbeeld worden genoemd HMG
NI 2 januari 1934, MRT 1934/35 blz. 75 (‘muiterij aan boord van een
oorlogsvaartuig zich ergens bevindende waar geen onmiddellijke hulp te verkrijgen
is, gepleegd als meerdere opzettelijk in deelneming met militairen van minderen
rang’), anderzijds KRtV Lu Zuid 8 juni 1955, MRT 1956, blz. 50 (‘als militair
opzettelijk met een militair van mindere rang medeplegen van het opzettelijk
gepleegd misdrijf van verduistering’). Laatstbedoelde methode verdient onzes
inziens de voorkeur, omdat deze duidelijker tot uitdrukking brengt waarom ten
aanzien van de meerdere de maximale gevangenisstraf verhoogd wordt, c.q. waarop
diens opzet gericht moet zijn.
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7. Samenloop

Indien een gedraging onder art. 48 WMSr valt, zal veelal ook art. 148 WMSr
vervuld zijn. Zie bijvoorbeeld ArrKr ‘s-Hertogenbosch 28 januari 1971,MRT 1971,
blz. 223: als sergeant-majoor een gefingeerde rekening voor schilderwerk door een
sergeant laten tekenen, om aldus bij zijn belastingaangifte een aftrekpost te kunnen
opvoeren.) Ingevolge art. 55, eerste lid, Sr wordt in zodanig geval uitsluitend de
onderhavige bepaling toegepast, die immers in een hoger strafmaximum voorziet.

8. Jurisprudentie

Behalve de reeds genoemde kunnen nog de volgende uitspraken worden vermeld:
– KRtV Zuid 25 mei 1955, MRT 1955, blz. 636 (diefstal door twee verenigde

personen, nl. een korporaal en een soldaat);
– ZKr Nederlands Nieuw-Guinea 23 juli 1958,MRT 1959, blz. 302 m.nt. W.H.V.

(als korporaal-hofmeester opzettelijk met een hofmeester 1e klasse deelnemen aan
diefstal van een fles rum);

– KRtV Oost 28 januari 1964, MRT 1964, blz. 519 (als dienstplichtig kornet
opzettelijk met een wachtmeester 1e klasse deelnemen aan huisvredebreuk);

– ArrKr Den Haag 2 augustus 1967, MRT 1968, blz. 287 (medeplichtigheid van
een korporaal aan diefstal van autobanden door een soldaat);

– Mob Kr Du La Arnhem 18 september 1969, MRT 1970, blz. 336 (diefstal van
kerstboomverlichting door een korporaal in vereniging met een soldaat);

– HMG 12 maart 1986, MRT 1986, blz. 205 m.nt. W.H.V. (als bevelhebber van
enige wacht een als zodanig op hem rustende verplichting niet nakomen);

– Hof Arnhem 11 november 2008, MRT 2010, blz. 92 (toelaten van diefstal uit
wapenkamer door wachtcommandant).

9. Literatuur

– W.H. Vermeer, ‘Deelneming aan misdrijf door meerdere en mindere’, MRT
1948, blz. 352-353;
– E.D. Harderwijk, ‘Deelneming aan militaire misdrijven’, MRT 1953, blz. 441.
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Titel VII: Misdrijven naar het gemene

strafrecht alleen op klachte vervolgbaar

Commentaar voortgezet door M.M. Dolman

Artikel 54

Indien een der misdrijven, omschreven in de artikelen 245, 248a en 281 van het
Wetboek van Strafrecht, gepleegd is in tijd van oorlog, door een persoon, genoemd in
artikel 2 van de Wet militaire strafrechtspraak, kan de vervolging ambtshalve
plaatshebben.

1. Wetsgeschiedenis

Deze bepaling kwam als art. 40 reeds voor in het wetboek van 1903 (Wet van
27 april 1903, Stb. 111). Zij kreeg haar huidige nummer bij de Invoeringswet
Militair Straf- en Tuchtrecht (Stb. 1921, 841). Bij de Wet tot bestrijding van
zedeloosheid (Wet van 20 mei 1911, Stb. 130) werd art. 248ter Sr vermeld, dat bij
Wet van 28 oktober 1999, Stb. 464, in art. 248a Sr is opgegaan. Hierbij was echter
over het hoofd gezien dat het Wetboek van Militair Strafrecht een rijkswet is; deze
omissie is hersteld bij Rijkswet van 13 december 2012, Stb. 2013, 25, i.w.tr. per 8
februari 2013 (Stb. 2013, 51).
De regeringscommissaris Van der Hoeven had een ruimere bepaling voorgesteld,

volgens welke ter zake van àlle commune klachtdelicten ambtshalve vervolging
mogelijk zou worden. De regering heeft hem daarin niet gevolgd, op grond van de
overwegingen dat het misdrijf van art. 284, eerste lid, aanhef en onder 2�, Sr in de
regel gepaard zal gaan met insubordinatie en om die reden niet ongestraft zal
blijven, en bij een aantal andere klachtdelicten de tucht in de krijgsmacht niet
voldoende betrokken is om een uitzondering te rechtvaardigen.
Bij de algehele herziening van 1990 werd de tekst van deze bepaling aangepast

aan de nieuwe regels inzake de militaire strafrechtspraak (Stb. 1990, 368/371).

2. Strekking van de bepaling

‘Waar de discipline in het leger gevaar kan loopen door vervolging achterwege te
laten, behoort [...] zelfs ambtshalve vervolging mogelijk gemaakt te worden’
(memorie van toelichting, Van der Hoeven I, blz. 448). Op deze grond heft de
onderhavige bepaling het wettelijk klachtvereiste op bij art. 245 Sr (seksueel
binnendringen van het lichaam van iemand die de leeftijd van 12 maar nog niet die
van 16 jaren heeft bereikt), art. 248a Sr (verleiding van een minderjarige tot het
plegen of duiden van ontuchtige handelingen) en art. 281 Sr (schaking).
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3. Tijd van oorlog

Tijd van oorlog is aanwezig:
a. Voor alle misdrijven, met uitzondering van de misdrijven omschreven in de

titels III-X en de artikelen 156 en 159-162 van het tweede boek van hetWetboek van
Militair Strafrecht (art. 71a):
– in geval van oorlog: hoewel deze figuur in het Wetboek van Militair Strafrecht

noch in het Wetboek van Strafrecht genoemd wordt, moet aangenomen worden,
dat als Nederland feitelijk in een oorlog is betrokken, sprake is van tijd van oorlog;
– in geval van een gewapend conflict dat niet als oorlog kan worden aangemerkt

en waarbij het Koninkrijk betrokken is, ter (individuele of collectieve) zelfverdedi-
ging dan wel tot herstel van internationale vrede en veiligheid (art. 71 WMSr);
– in geval de schuldige het misdrijf pleegt met het oog op een door hem

aanstaand geachte oorlog tegen Nederland (art. 72 WMSr);
– in geval van burgeroorlog (art. 87, tweede lid, Sr: onder oorlog wordt

burgeroorlog begrepen);
– in het geval een oorlog, waaronder begrepen een burgeroorlog, dreigende is,

zulks ter beoordeling van de rechter (art. 87, derde lid, Sr: onder oorlog wordt
begrepen de tijd waarin oorlog dreigende is);
– ingeval dienstplichtigen buitengewoon in werkelijke dienst worden opgeroepen

en zolang zij buitengewoon in werkelijke dienst worden gehouden (art. 87, derde lid,
Sr: tijd van oorlog wordt mede geacht te bestaan zodra dienstplichtigen buitenge-
woon in werkelijke dienst worden opgeroepen en zolang zij buitengewoon in
werkelijke dienst worden gehouden).
b. Voor de misdrijven, omschreven in de titels III-X en de artikelen 156 en 159-

162 van het tweede boek van het Wetboek van Militair Strafrecht:
– in geval van oorlog – waaronder mede begrepen burgeroorlog (art. 87 Sr) –

mits zich feitelijke oorlogsomstandigheden voordoen (art. 71a WMSr);
– indien de Kroon zulks heeft bepaald omdat de Kroon een oorlog – waaronder

mede begrepen een burgeroorlog (art. 87 Sr) – dreigende acht, welk besluit
betrekking kan hebben op de gehele krijgsmacht of op een deel daarvan (art. 71a
WMSr);
– in geval de schuldige het misdrijf pleegt met het oog op een door hem

aanstaand geachte oorlog tegen Nederland (art. 71a j� art. 72 WMSr).
c. Voor de toepassing van de artikelen 122, 123, 142, 156 en 159-162 van het

Wetboek van Militair Strafrecht bovendien:
– indien de in deze artikelen omschreven misdrijven worden gepleegd aan boord

van een oorlogsvaartuig of een luchtvaartuig van de krijgsmacht dat zich ergens
bevindt waar geen onmiddellijke hulp is te verkrijgen (art. 71b WMSr).
Voor een uitvoeriger uiteenzetting wordt verwezen naar de artikelen 71 tot en met

72 WMSr en de aantekeningen op die artikelen.

4. Literatuur

– R.J. Brünner, ‘Klachtdelicten, gepleegd door militairen der zeemacht’, MRT
1936/1937, blz. 330;
– G.L. Coolen, ‘Tijd van oorlog, een verouderd begrip’, MRT 2000, p. 270;
– G.L. Coolen, ‘Oorlog in Afghanistan’, MRT 2005, p. 232;
– N. Huisman, ‘Tijd van oorlog in Afghanistan’, MRT 2006, p. 1.
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Artikel 57

1. Ten aanzien van een persoon die ten tijde van het begaan van het misdrijf de leeftijd
van achttien jaren nog niet heeft bereikt, wordt de in artikel 56 vermelde
verjaringstermijn tot de helft van de daar bedoelde duur ingekort.

2. Ten aanzien van zodanige persoon is de termijn der verjaring van het recht tot
uitvoering der straf, opgelegd wegens een misdrijf als bedoeld bij artikel 56, een derde
langer dan de bij het voorgaande lid bepaalde termijn der verjaring van het recht tot
strafvordering wegens dat misdrijf.

1. Wetsgeschiedenis

Art. 57 WMSr is in het wetboek ingevoegd bij de Invoeringswet Militair Straf- en
Tuchtrecht (Stb. 1921, 841).
Bij de algehele herziening van 1990 (Stb. 1990, 368/371) is de verwijzing naar de

bijzondere verjaringsregeling met betrekking tot de doodstraf, die toen kwam te
vervallen, geschrapt.
Oorspronkelijk bepaalde dit artikel dat de duur van de in art. 56 WMSr vermelde

verjaringstermijn werd ingekort tot een derde. Ten einde overeenstemming te
bereiken met art. 77d, eerste lid, Sr is bij de Rijkswet van 2 juni 1999, Stb. 343,
bepaald dat de verjaringstermijn met de helft bekort wordt.
Het artikel is laatstelijk gewijzigd bij Rijkswet van 13 december 2012, Stb. 2013,

25, i.w.tr. per 8 februari 2013 (Stb. 2013, 51): de woorden “die vóór het begaan” zijn
vervangen door “die ten tijde van het begaan”. In onderstaand commentaar is deze
wijzigingen nog niet verwerkt.

2. De duur van de termijn der vervolgingsverjaring voor jeugdigen met betrekking tot
bepaalde afwezigheidsdelicten

Het eerste lid van art. 57 WMSr strekt ertoe het militaire recht wat de bijzondere
verjaringstermijnen voorzien in art. 56 WMSr betreft in overeenstemming te
brengen met de in het Wetboek van Strafrecht neergelegde algemene regeling.
Tussen 1969 (Wet van 8 mei 1969, Stb. 1969, 191) en 1995 (Wet van 7 juli 1994, Stb.
1994, 528) bepaalde art. 70, tweede lid, Sr dat ten aanzien van degene die ten tijde
van het begaan van het feit de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, de in
het eerste lid van dat artikel gestelde vervolgingsverjaringstermijn werd ingekort tot
een derde. De regeling vervat in art. 57 WMSr kwam daarmee vrijwel overeen.
Thans bepaalt art. 77d Sr dat voor wie ten tijde van het begaan van het feit de
leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt de in art. 70 Sr bepaalde duur van
de verjaringstermijn van het recht tot strafvordering ten aanzien van misdrijven
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wordt ingekort tot de helft. De regeling die is vervat in art. 57, eerste lid, WMSr is
daarmee thans in overeenstemming.

3. De duur van de termijn der executieverjaring bij jeugdigen, met betrekking tot
bepaalde afwezigheidsdelicten

Het tweede lid van het onderhavige artikel is in 1921 opgenomen in verband met de
toenmalige redactie van art. 76 Sr, dat verwees naar art. 70 Sr (‘een derde langer dan
de bij het tweede lid van artikel 70 bepaalde termijn’), aan welke bepaling art. 56
WMSr derogeert, zodat zonder het onderhavige tweede lid omtrent de duur van de
executieverjaring met betrekking tot de in art. 56 WMSr bedoelde delicten
onzekerheid zou bestaan. Aangezien art. 76 Sr sedert de Wet van 29 november
1935, Stb. 685, echter niet meer naar art. 70 Sr verwijst, is het tweede lid van art. 57
WMSr overbodig geworden. Hetgeen daarin is bepaald zou immers ook gelden
volgens de algemene regeling, die thans in art. 76, tweede lid, Sr is neergelegd.

4. Literatuur

– A.J.A. van Dorst, De verjaring van het recht tot strafvordering, Arnhem: Gouda
Quint 1985, i.h.b. blz. 140-141.
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Artikel 59

1. De krachtens artikel 59 van de Wet Militaire strafrechtspraak aangewezen
bevelvoerende militairen kunnen buiten het Koninkrijk of binnen de territoriale zee
onder omstandigheden en in zaken bij algemene maatregel van Rijksbestuur vast te
stellen de bevoegdheid uitoefenen, welke in artikel 74 van het Wetboek van Strafrecht
aan de officier van justitie is toegekend. De artikelen 74a en 74b van dat wetboek zijn
daarbij van overeenkomstige toepassing.

2. Bij algemene maatregel van Rijksbestuur worden voorschriften gegeven met
betrekking tot de wijze waarop de in het voorgaande lid bedoelde bevoegdheid wordt
uitgeoefend.

3. De bevelvoerende militairen bekleed met de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid,
maken hiervan gebruik volgens de richtlijnen, vast te stellen door het College van
procureurs-generaal.

Bij Rijkswet van 13 december 2012, Stb. 2013, 25 is vooruitgelopen op de vervanging
van de transactie door de strafbeschikking. Met het oog daarop komt het artikel als
volgt te luiden:
1. De krachtens artikel 59 van de Wet militaire strafrechtspraak aangewezen

bevelvoerende militairen kunnen buiten het Koninkrijk of binnen de territoriale zee,
onder omstandigheden en in zaken bij algemene maatregel van rijksbestuur vast te
stellen, een strafbeschikking als bedoeld in Titel IVA van het Tweede Boek van het
Wetboek van Strafvordering uitvaardigen.

2. Bij algemene maatregel van rijksbestuur worden voorschriften gegeven met
betrekking tot de wijze waarop de in het voorgaande lid bedoelde bevoegdheid wordt
uitgeoefend.
3. De bevelvoerende militairen, bekleed met de bevoegdheid, bedoeld in het eerste

lid, maken hiervan gebruik volgens richtlijnen, vast te stellen door het College van
procureurs-generaal.

Art. IX lid 1 bepaalt dat in strafzaken waarin voor de datum van inwerkingtreding van
het nieuwe art. 59 lid 1 voorwaarden ter voorkoming van strafvervolging zijn gesteld
overeenkomstig de oude bepaling, oud recht van toepassing blijft; art. IX lid 1 bevat
een bepaling van gelijke strekking voor de commune transactie. De gewijzigde tekst is
echter nog niet in werking getreden; het besluit van 8 februari 2013, Stb. 2013, 51 – dat
de inwerkingtreding van de wet regelt – zondert bedoelde wijzigingen uit.

1. Wetsgeschiedenis

Dit artikel is ingevoegd bij de algehele herziening van 1990 (Stb. 1990, 368/371). Bij
de Wet van 19 april 1999, Stb. 194 (reorganisatie openbaar ministerie en instelling
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landelijk parket) heeft het derde lid zijn huidige redactie gekregen, en is het derde
lid voorzien van een nummer. Nummering van het eerste en het tweede lid is
daarbij achterwege gebleven.

2. Toekomstig recht: de strafbeschikking

Per 1 februari 2008 is de Wet OM-afdoening (Wet van 7 juli 2006, Stb. 2006, 330,
i.w.tr. 1 februari 2008, Stb. 2008, 4) in werking getreden, waardoor – op termijn – de
transactie wordt vervangen door de strafbeschikking. Deze vervanging zal in drie
fasen plaatsvinden, waarin telkens meer functionarissen bevoegd worden ter zake
van meer feiten een strafbeschikking uit te vaardigen. Vooralsnog is alleen voorzien
in de uitvaardiging van strafbeschikkingen op de voet van art. 257a Sv – door de
officier van justitie – en op de voet van 257b – door daartoe aangewezen
opsporingsambtenaren. Tot laatstbedoelde categorie behoren ook ambtenaren van
de Koninklijke Marechaussee: hun bevoegdheid betreft diefstal en verduistering
van goederen van geringe waarde – als zij hulpofficier van justitie zijn – en
(burgerlijke en militaire) verkeersdelicten. Uitvaardiging van een strafbeschikking
op de voet van art. 257ba Sv – door personen met een publieke taak belast, niet
zijnde opsporingsambtenaren is nog niet mogelijk; daartoe moeten de bevoegde
functionarissen bij algemene maatregel van bestuur worden aangewezen. Naar
verwachting zal de uitvaardiging van de hier bedoelde strafbeschikkingen in aan
afzonderlijk hoofdstuk van het Besluit OM-afdoening worden geregeld; zie de nota
van toelichting bij het Besluit OM-afdoening (Besluit van 4 juli 2007, Stb. 2007, 255,
blz. 43).
De systematiek van de Wet OM-afdoening, in samenhang met de gefaseerde

inwerkingtreding daarvan dreigen de bevoegdheden van de krachtens art. 59
WMSv aangewezen bevelvoerende militairen niet langer parallel te lopen met de
bevoegdheden van de officier van justitie. Hoewel zij transactiebevoegd zijn met het
oog op de omstandigheden waaronder de desbetreffende feiten begaan worden, c.q.
bij ontstentenis van de officier van justitie, moet worden aangenomen dat zij niet
bevoegd zijn een strafbeschikking uit te vaardigen zo lang hun die niet met zoveel
woorden – op de voet van art. 257ba Sv – is toegekend. En dat zou op termijn – als
zij eenmaal bevoegd zijn een strafbeschikking uit te vaardigen – kunnen betekenen
dat hun alleen die bevoegdheid toekomt, terwijl de officier van justitie kan kiezen
tussen transactie en strafbeschikking. Ten aanzien van andere functionarissen dan
de officier van justitie heeft de minister van Justitie namelijk verklaard dat hun
transactiebevoegdheid wordt omgezet in de bevoegdheid een strafbeschikking uit te
vaardigen: op het moment dat zij de bevoegdheid krijgen een strafbeschikking uit te
vaardigen, raken zij hun transactiebevoegdheid kwijt. ZieKamerstukken II 2007/08,
29 849, I, blz. 5. Als de in art. 59 WMSv bedoelde bevelvoerende officieren bevoegd
worden om – in plaats van een transactieaanbod te doen – een strafbeschikking uit
te vaardigen, strekt deze zich ook uit tot strafbare feiten die voordien zijn begaan;
de wijze van afdoening van strafbare feiten wordt niet beheerst door de algemene
bepaling van art. 1, tweede lid, Sr (Kamerstukken II 2004/05, 29 849, nr. 3, blz. 89).
Daarmee verliezen al aangegane transacties echter niet hun rechtskracht: art. 5.1,
tweede lid, van het Besluit OM-afdoening bepaalt dat in het geval op de voet van
art. 59 WMSr voorwaarden ter voorkoming van strafvervolging zijn gesteld, de
door het Besluit gewijzigde of vervallen artikelen van toepassing blijven zoals zij
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luidden voor inwerkingtreding van het besluit; art. V van de Regeling OM-
afdoening (Regeling van 16 januari 2008, Stcrt. 2008, 15; i.w.tr. 1 februari 2008,
Stb. 2008, 4) bevat een soortgelijke bepaling.

3. Strekking van de bepaling

De onderhavige bepaling is opgenomen ten einde te voorkomen dat ‘bepaalde
strafbare feiten van geringe aard tussen de strafrechtelijke wal en het tuchtrechte-
lijke schip zullen kunnen vallen’ (Kamerstukken II 1985/86, 16813 [R 1165] nr. 8,
blz. 3). Zij maakt het mogelijk aan bevelvoerende militairen in het buitenland en
aan boord van schepen ten aanzien van bepaalde feiten transactiebevoegdheid – de
bevoegdheid om een of meer voorwaarden te stellen ter voorkoming van
strafvervolging – te verlenen, ten einde te kunnen voorzien in het geval dat geen
bevoegde opsporingsambtenaar of (hulp)officier van justitie tijdig aanwezig kan
zijn om ten aanzien van lichte strafbare feiten een transactie aan te bieden, terwijl
dat onder normale omstandigheden wel zou gebeuren.
Hoewel de wet dat niet uitdrukkelijk vermeldt, moet worden aangenomen dat de

ingevolge art. 59 WMSr aan de bedoelde bevelvoerende militairen toekomende
transactiebevoegdheid slechts bestaat ten aanzien van de onder hun bevel staande
militairen.

4. De bevelvoerende militairen met transactiebevoegdheid

Ingevolge art. 59 WMSv (zie aldaar) kunnen nader aan te wijzen bevelvoerende
militairen (blijkens de memorie van toelichting op die bepaling wordt hierbij
gedacht aan ‘commandanten’ in de zin van art. 4 WMT) onder bepaalde
omstandigheden de bevoegdheden uitoefenen welke het Wetboek van Strafvorder-
ing toekent aan de hulpofficieren van justitie respectievelijk aan opsporingsambte-
naren. Aan diezelfde bevelvoerende militairen wordt in de onderhavige bepaling de
transactiebevoegdheid toegekend welke ingevolge art. 74 Sr toekomt aan de officier
van justitie.
De desbetreffende bevelvoerende militairen zijn aangewezen bij gezamenlijke

beschikking van de minister van Justitie en de staatssecretaris van Defensie nr. CST
90/0117/002 90029389 van 19 december 1990, Stcrt. 1990, nr. 253. Later zijn, in
nieuwe beschikkingen, ook andere commandanten aangewezen.
Ingevolge art. 5, vierde lid, Rijksbesluit uitvoeringsbepalingen militair straf- en

tuchtrecht (opgenomen als bijlage) kan de officier van justitie bij de rechtbank te
Arnhem de bevelhebber van een krijgsmachtdeel schriftelijk mededelen dat klem-
mende redenen in het belang van de strafvordering vergen dat een bepaalde
bevelvoerende militair behorende tot dat krijgsmachtdeel in de uitoefening van
zijn transactiebevoegdheid wordt geschorst; de bevelhebber draagt dan zorg dat de
betrokken bevelvoerende militair dienovereenkomstig handelt. Zoals in de nota van
toelichting ook uiteengezet wordt, brengt een zodanige schorsing echter niet mee
dat een in strijd met zodanige schorsing verrichte transactie ongeldig zou zijn; ook
dan vervalt het recht tot strafvervolging door voldoening aan de gestelde voor-
waarden.
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5. De omvang van de transactiebevoegdheid

Art. 5, tweede lid, Rijksbesluit duidt de feiten aan er zake waarvan aan
bevelvoerende militairen transactiebevoegdheid is toegekend. In tegenstelling tot
art. 74 Sr, dat de transactiebevoegdheid van de officier van justitie regelt, verleent
genoemde bepaling die bevoegdheid slechts voor enkele delicten, te weten: openlijke
geweldpleging (art. 141 Sr), rustverstoring door vals alarm e.d. (art. 142 Sr),
belediging (art. 266 en 267 Sr), eenvoudige mishandeling (art. 300, eerste lid, Sr),
diefstal (art. 310 en 311, eerste lid aanhef en onder 4� en 5�, Sr), verduistering (art.
321 Sr), vernieling e.d. (art. 350 Sr), straatschenderij (art. 424 Sr), in dronkenschap
verstoren van orde of veiligheid (art. 426 Sr) en openbare dronkenschap (art. 453
Sr).
Onder de genoemde feiten vallen, naast lichte zoals openbare dronkenschap, ook

ernstige, zoals openlijke geweldpleging en diefstal met braak. De ernstige feiten zijn,
blijkens de nota van toelichting, opgenomen om te kunnen bereiken dat, indien een
militair in het buitenland een zodanig feit heeft begaan, hij ‘door te voldoen aan het
transactieaanbod van zijn bevelvoerend officier, veiliggesteld wordt voor de op het
territorialiteitsbeginsel gebaseerde rechtsmachtuitoefening van de ontvangende
staat. Is de schade veroorzaakt door het strafbare feit vergoed, dan zal deze staat
in de regel minder behoefte hebben alsnog strafvorderlijk op te treden tegen de
dader’. Om soortgelijke redenen zijn, blijkens de nota van toelichting, overtredin-
gen opgenomen zoals straatschenderij en ordeverstoring in staat van dronkenschap.
Opgemerkt zij evenwel dat transactie het recht tot strafvervolging van de

autoriteiten van een vreemde staat ter zake van een in die staat begaan strafbaar
feit in het algemeen niet zal doen vervallen. Een regeling als vervat in het Neder-
landse art. 68, derde lid, Sr komt niet veel voor.
Opmerkelijk is dat in art. 5, tweede lid, Rijksbesluit geen delicten zijn vermeld die

zijn omschreven in het Wetboek vanMilitair Strafrecht (te denken zou bijvoorbeeld
zijn geweest aan art. 170 WMSr). Daarom moet aangenomen worden dat aan
transactie wegens mishandeling (art. 300, eerste lid, Sr) in de weg staat dat de
mishandeling is gepleegd tegen een andere militair (vgl. art. 141 WMSr), aangezien
de laatstgenoemde bepaling te dien aanzien een specialis inhoudt. Evenmin zal voor
een diefstal (art. 310 Sr) kunnen worden getransigeerd indien deze werd gepleegd
door een militair op een onder zijn bijzondere bewaking gestelde plaats (vgl. art. 155
WMSr). Het opzettelijk wegmaken van een uitrustingsstuk (art. 350 Sr) is transiga-
bel in vredestijd, maar niet in tijd van oorlog (art. 162 WMSr). Ook zal voor een
verduistering (art. 321 Sr) niet kunnen worden getransigeerd indien deze tevens het
ambtsmisdrijf van art. 359 of 361 Sr oplevert.
Ingevolge art. 59, derde lid, WMSr dienen de aangewezen bevelvoerende

militairen bij het uitoefenen van de hun toegewezen transactiebevoegdheid de
richtlijnen dienaangaande van het Openbaar Ministerie in acht te nemen. Art. 5,
derde lid, Rijksbesluit bepaalt dat een zodanige richtlijn dient te worden vastgesteld
door de officier van justitie bij de rechtbank te Arnhem. De desbetreffende richtlijn
is de Richtlijn uitoefening transactiebevoegdheid commandanten (vastgesteld bij
beschikking van de Hoofdofficier van Justitie bij het Arrondissementsparket te
Arnhem van 15 oktober 2001, nr. BD2001/3301); de Richtlijn is opgenomen in
Band ** onder Richtlijnen Openbaar Ministerie Art. 7, eerste lid, Rijksbesluit
bepaalt dat de bevelvoerende militair aan de betrokken persoon desgevraagd inzage
geeft van deze richtlijn.
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De aangewezen bevelvoerende militairen mogen de hun toekomende transactie-
bevoegdheid slechts uitoefenen ‘buiten het Koninkrijk of binnen de territoriale zee’,
waarmee kennelijk is bedoeld: overal ter wereld voor zover niet binnen het
grondgebied van Nederland, Aruba, Curaçao of Sint Maarten. Daarbinnen dient
uitoefening van transactiebevoegdheid ten aanzien van Nederlandse militairen
ingevolge art. 74 Sr derhalve te worden overgelaten aan de Nederlandse officier
van justitie en, krachtens art. 74c Sr, aan aangewezen opsporingsambtenaren van
de Nederlandse politie c.q. de Koninklijke Marechaussee.
Indien een strafbaar feit is begaan in deelneming met een of meer personen op wie

uitsluitend het commune strafrecht van toepassing is, mag de aangewezen bevel-
voerende militair zijn transactiebevoegdheid niet uitoefenen dan met, door tussen-
komst van de bevelhebber van het desbetreffende krijgsmachtdeel verkregen,
toestemming van de officier van justitie bij de rechtbank te Arnhem, aldus art. 6
Rijksbesluit. Deze regeling houdt verband met art. 4 WMSv, ingevolge welke
bepaling vervolging in zodanig geval in het algemeen plaatsvindt voor de gewone
strafrechter.
Transactie is slechts mogelijk indien een recht tot strafvervolging bestaat. Dat is

niet het geval indien het ne bis in idem-beginsel van toepassing is, hetgeen onder
meer het geval kan zijn indien de zaak reeds door een buitenlandse rechter of andere
bevoegde autoriteit is afgedaan (art. 68, tweede en derde lid, Sr).
Ook bij het ontbreken van een geldige klacht bestaat geen transactiebevoegdheid.

Van de in art. 5, tweede lid, Rijksbesluit vermelde delicten zijn die van art. 266 Sr
(eenvoudige belediging) en art. 267, aanhef en onder 3� Sr (belediging van het hoofd
of een lid van de regering van een bevriende staat) klachtdelicten. Daarvoor is
transactie dus slechts mogelijk indien ter zake een geldige klacht is ingediend. De
wettelijke vereisten met betrekking tot de geldigheid van een klacht zijn neergelegd
in de artikelen 64 tot en met 67 Sr; de regels met betrekking tot de indiening van een
klacht zijn vervat in de artikelen 164 en 165 Sv. De militair die een andere militair
van het doen van een klacht afhoudt kan zich daardoor schuldig maken aan het
delict van art. 147 WMSr.

6. De transactievoorwaarden

Art. 5, eerste lid, Rijksbesluit vermeldt niet alle transactievoorwaarden die zijn
vermeld in art. 74, tweede lid, Sr, maar – hoewel art. 59 WMSr in een zodanige
beperking niet voorziet – slechts de betaling van een bepaalde geldsom aan de staat
en/of de gehele of gedeeltelijke vergoeding van de door het strafbare feit
veroorzaakte schade.
In de Richtlijn uitoefenen transactiebevoegdheid staan voor de met transactie-

bevoegdheid beklede bevelvoerende militairen enkele uitgangspunten vermeld voor
de toepassing van die bevoegdheid. Het karakter van de Richtlijn brengt echter mee
dat daarvan onder omstandigheden kan worden afgeweken.
In de door de officier van justitie te Arnhem vastgestelde Richtlijn uitoefenen

transactiebevoegdheid commandanten staat dat uit art. 59 WMSr in samenhang
met art. 59 WMSv een belangrijke beperking volgt, t.w. dat een commandant
slechts bevoegd is te transigeren als geen hulpofficier van justitie of andere
opsporingsambtenaar beschikbaar is of op korte termijn beschikbaar komt. Deze
beperking kan onzes inziens echter niet uit de wet, noch uit het Rijksbesluit
uitvoeringsbepalingen worden afgeleid. Evenmin kan zij door de officier van justitie
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te Arnhem in een richtlijn aan de commandanten worden opgelegd. Richtlijnen
kunnen een wettelijke bevoegdheid immers niet (geheel of gedeeltelijk) ontnemen.
Ten slotte treden de aangewezen commandanten niet op als plaatsvervangers van
afwezige hulpofficieren van justitie of opsporingsambtenaren: hun bevoegdheid is
ruimer.
Met betrekking tot elk van de in art. 5, tweede lid, Rijksbesluit genoemde delicten

houdt de Richtlijn een transactiebedrag in. Uitdrukkelijk bepaalt de Richtlijn dat in
overleg met de officier van justitie het aanbod van een transactie achterwege kan
worden gelaten of een hoger transactiebedrag kan worden vastgesteld. Voorts
worden enkele omstandigheden vermeld waaronder in beginsel geen transactie
dient te worden aangeboden, bijvoorbeeld niet ten aanzien van openlijke geweld-
pleging (art. 141 Sr) indien daardoor letsel is ontstaan. Transactie wegens vernieling
(art. 350 Sr) dient alleen te geschieden bij vergoeding van de schade.
Indien een van een strafbaar feit verdachte militair zelf het initiatief neemt tot

transactie en betaling van de maximale op het desbetreffende delict gestelde
geldboete aanbiedt, mag deze transactie ingevolge het van overeenkomstige toe-
passing verklaarde art. 74a Sr niet worden geweigerd indien op het delict geen
andere hoofdstraf dan geldboete staat. Van de in art. 5 Rijksbesluit genoemde
delicten is dat slechts het geval bij straatschenderij (art. 424 Sr) en bij openbare
dronkenschap (art. 453 Sr), en dan nog slechts indien zich geen recidive voordoet;
art. 74a Sr is evenwel ook op andere delicten van toepassing, bijvoorbeeld
burengerucht (art. 431 Sr). In voorkomende gevallen zal de met transactiebevoegd-
heid beklede bevelvoerende militair zich moeten verstaan met de officier van justitie
ten einde na te gaan of van recidive sprake is.
Voorts bepaalt de Richtlijn dat het transactiebedrag binnen vier weken moet zijn

betaald; dat moet de bevelvoerende militair derhalve in de transactievoorwaarden
opnemen. Betaling in termijnen is niet toegestaan. Indien niet tijdig is betaald zal
alsnog dagvaarding kunnen volgen.

7. Het gevolg van de transactie

Door voldoening aan de transactievoorwaarden vervalt het recht tot strafvervol-
ging (art. 74, eerste lid, Sr). Hierop bestaat echter een uitzondering: ingevolge het
van overeenkomstige toepassing verklaarde art. 74b Sr kan het gerechtshof, op een
daartoe strekkend beklag van een rechtstreeks belanghebbende – dat zou, naar
moet worden aangenomen, de bevelhebber kunnen zijn – ondanks de transactie
bevelen dat alsnog strafvervolging zal worden ingesteld. Het betaalde transactiebe-
drag (niet de betaalde schadevergoeding) dient dan onverwijld te worden
terugbetaald.
Heeft transactie plaatsgehad, dan is tuchtrechtelijke afdoening niet meer moge-

lijk, ook al betreft het een strafbaar feit waarvan ingevolge art. 79, eerste lid, WMT
tuchtrechtelijke afdoening in beginsel niet is uitgesloten. De wet zegt dit niet
uitdrukkelijk, maar redelijke wetstoepassing brengt dit mee. Hiervoor is ook steun
te vinden in de wetsgeschiedenis: in de memorie van antwoord aan de Eerste Kamer
heeft de regering te kennen gegeven afdoening van de tuchtrechtelijke pendant van
een strafbaar feit na een sepot ter zake van dat feit in het licht van het ne bis in idem
beginsel niet op haar plaats te achten (Kamerstukken I 1989/90, 16813 [R 1165] nr.
20a, blz. 2). Met betrekking tot transactie moet – a fortiori – hetzelfde worden
aangenomen.
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8. Verrekening van een tuchtstraf

Indien een militair wordt verdacht van een strafbaar feit als bedoeld in art. 79,
eerste lid, WMT, dat tevens een in Hoofdstuk II van de Wet militair tuchtrecht
verboden gedraging oplevert, kan de commandant de zaak met inachtneming van
die bepaling tuchtrechtelijk afdoen. Het recht tot strafvervolging gaat daardoor
echter niet verloren (art. 79, derde lid, WMT). De met transactiebevoegdheid
beklede bevelvoerende militair kan derhalve die bevoegdheid daarna alsnog
uitoefenen.
Bij het stellen van transactievoorwaarden dient evenwel, ingevolge laatstgenoem-

de bepaling, rekening te worden gehouden met een tuchtstraf die voor de desbe-
treffende gedraging reeds mocht zijn opgelegd.

9. Administratieve voorschriften

Ingevolge art. 7, derde lid, Rijksbesluit dient de bevelvoerende militair zijn
aantekeningen van de door hem aangegane transacties uiterlijk binnen een jaar,
door tussenkomst van de betrokken bevelhebber, over te leggen aan de officier van
justitie te Arnhem.
Verder houdt genoemd artikel, evenals de in aant. 4 vermelde Richtlijn, voor-

schriften in met betrekking tot de administratie van de ontvangen transactiegelden.
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Titel IX: Betekenis van sommige in het wetboek

voorkomende uitdrukkingen Uitbreiding der

toepasselijkheid van sommige bepalingen

Commentaar voortgezet door: G.F. Walgemoed
Verder voortgezet door: J.E.D. Voetelink

Artikel 60

Onder militairen worden verstaan:
1�. zij wier vrijwillig dienstverband bij de krijgsmacht tot doorlopende werkelijke

dienst verplicht, tijdens de gehele duur van dat dienstverband;
2�. alle andere vrijwilligers bij de krijgsmacht en de dienstplichtigen, zo vaak en

zolang zij in werkelijke dienst zijn, alsmede wanneer zij buiten werkelijke dienst in het
tijdvak gedurende hetwelk zij voor die dienst kunnen worden opgeroepen, een der feiten
plegen omschreven in de artikelen 109 en 110 van dit wetboek.

1. Wetsgeschiedenis

De oorspronkelijk tekst van dit artikel (toen genummerd 45) is vastgesteld bij Wet
van 27 april 1903, Stb. 1903, 111. Het artikel is vernummerd bij Wet van 5 juli 1921,
Stb. 1921, 841, tot invoering van het Wetboek van Militair Strafrecht en de Wet op
de Krijgstucht (Invoeringswet militair straf- en tuchtrecht). Hierbij is het artikel
ook gewijzigd en in een zodanige vorm gegoten dat latere wijzigingen in de
organisatie van de krijgsmacht niet direct tot wijziging van de gegeven
begripsomschrijving behoeven te leiden (Kempen IV, blz. 77-87). De tekst van
het wetboek is vervolgens bekendgemaakt bij besluit van 12 december 1921, Stb.
1921, 1352. Het wetboek is in werking getreden met ingang van 1 januari 1923 (Stb.
1922, 515).
Bij de algehele herziening van 1990 (Stb. 1990, 368) is het oude tweede lid (“Aan

alle militairen wordt bekendgemaakt dat zij onder de militaire tucht staan”)
geschrapt, omdat, aldus de memorie van toelichting, “de materie elders behoort
te worden geregeld” (Kamerstukken II 1980/81, 16 813 [R1165], nr. 5, blz. 56).
Aanvankelijk werd in het artikel onder 2� abusievelijk verwezen naar de artikelen

108 en 110, in plaats van naar de artikelen 109 en 110. Deze fout is bij Rijkswet van
2 juni 1999, Stb. 1999, 343, hersteld. Bij Rijkswet van 13 december 2012, Stb. 2013,
25, i.w.tr. 1 juli 2013, Stb. 2013, 51 is onderdeel 2� redactioneel aangepast:
‘Wetboek’ is gewijzigd in ‘wetboek’.
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2. De krijgsmacht

Het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (Stb. 1954, 503) onderscheidt
Koninkrijksaangelegenheden en landszaken. Koninkrijksaangelegenheden worden
door de vier landen van het Koninkrijk gezamenlijk behartigd, landszaken door elk
van de landen afzonderlijk. Als eerste Koninkrijksaangelegenheid noemt het
Statuut de handhaving van de onafhankelijkheid en de verdediging van het
Koninkrijk. Nederland kent dan ook slechts één krijgsmacht: de krijgsmacht van
het Koninkrijk. Het eerste lid van artikel 98 Gr.w. bepaalt dat de krijgsmacht
bestaat uit vrijwillig dienenden en mede kan bestaan uit dienstplichtigen. Met
vrijwillig dienenden worden gelet op de totstandkomingsgeschiedenis van deze
bepaling vrijwillig dienende militairen bedoeld. Grondwettelijk gezien kent de
krijgsmacht geen burgerambtenaren en bestaat uit vrijwillig dienenden en
dienstplichtigen. Onder vrijwillig dienenden worden militaire ambtenaren verstaan
die zijn aangesteld bij het beroepspersoneel van de krijgsmacht of bij het
reservepersoneel van de krijgsmacht om in militaire openbare dienst werkzaam te
zijn (art. 1, onder a, MAW ‘31).
Het kenmerkende verschil tussen een beroepsmilitair en een reservist is dat

een reservist niet, zoals een beroepsmilitair, doorlopend in werkelijke dienst is.
Een reservist is alleen in werkelijke dienst wanneer hij feitelijk onder de
wapenen is. Volgens de memorie van toelichting kan dat laatste het geval zijn
“wanneer hij gevolg geeft aan een daartoe strekkende oproep ter nakoming van
een verplichting die hij op zich heeft genomen, dan wel omdat hem zulks is
toegestaan” (Kamerstukken II 2005/06, 30 674, nr. 3, blz. 12). In welke gevallen
hij in werkelijke dienst kan worden opgeroepen, was bepaald in de Wet voor het
reservepersoneel der krijgsmacht (Stb. 1985, 619). Deze wet is met de invoering
van een flexibel personeelssysteem voor de krijgsmacht (Stb. 2007, 480)
ingetrokken. Tegelijkertijd is in art. 12l MAW ‘31 opgenomen, wanneer de
minister van Defensie reservisten in werkelijke dienst kan oproepen.
Is de handhaving van de onafhankelijkheid en de verdediging van het Koninkrijk

een Koninkrijksaangelegenheid, het opleggen van dienstplicht is gezien art. 31
Statuut een landszaak. Dit heeft binnen het Koninkrijk geleid tot verschillende
regelingen op grond waarvan burgers in de vier landen (Nederland, Aruba,
Curaçao en Sint Maarten) tot dienst in de krijgsmacht kunnen worden verplicht.
Evenmin als dienstplichtigen zijn reservisten niet doorlopend in werkelijke dienst en
zijn zij in de regel in het genot van groot verlof. In welke gevallen zij in werkelijke
dienst kunnen worden opgeroepen valt te lezen in de (Nederlandse) Kaderwet
dienstplicht (Stb. 1997, 139), de Dienstplichtwet BES (Stb. 2010, 426; voorheen de
(Nederlands-Antilliaanse) Dienstplichtverordening 1961 (PB 1961, 223)) en de
(Arubaanse) Dienstplichtverordening (AB 1986, 40), Curaçao en Sint Maarten
hebben nog geen nieuwe landsverordeningen opgesteld en gaan vooralsnog uit van
de oude dienstplichtverordening voor de Nederlandse Antillen.
Met ingang van 1 mei 1997 is in Nederland de opkomstplicht opgeschort, maar

geldt nog wel voor de inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (zie de
Dienstplichtwet BES). De opkomstplicht is in Aruba eveneens opgeschort, maar
niet in de andere landen.
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3. Beroepsmilitairen

Onder art. 60, onder 1�, vallen alle beroepsmilitairen die bij de krijgsmacht zijn
aangesteld, inclusief de beroepsmilitairen die een tijdelijke aanstelling hebben.
Beroepsmilitairen zijn militair tijdens de gehele duur van hun dienstverband, dus
vanaf het tijdstip van aanstelling tot aan het tijdstip van ontslag. Dit betekent dat zij
de hoedanigheid van militair behouden gedurende de tijd dat zij ingevolge art. 12c,
eerste lid, MAW ‘31 op non-actief zijn gesteld of op grond van art. 87, eerste lid,
AMAR in het genot zijn van buitengewoon verlof van lange duur.

4. Reservisten en dienstplichtigen

Onder “alle andere vrijwilligers” in art. 60, onder 2�, vallen zij die vrijwillig deel
uitmaken van het reservepersoneel van de krijgsmacht. Tot deze categorie behoren
bijvoorbeeld de reservisten ingedeeld bij het Korps Nationale Reserve. Ook alle
vrouwelijke reservisten dienen vrijwillig.
Op grond van art. 60, onder 2�, bezitten reservisten slechts de hoedanigheid van

militair zo vaak en zolang zij in werkelijke dienst zijn, alsmede wanneer zij, in het
genot van groot verlof, een der feiten plegen, omschreven in de artt. 109 en 110
WMSr.
Onder “de dienstplichtigen” in art. 60, onder 2�, vallen niet alleen Nederlandse,

maar ook dienstplichtigen uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Ook vallen onder
“de dienstplichtigen” zij die na afkondiging van een uitzonderingstoestand op
grond van art. 37, eerste lid, OWN door het militair gezag zijn opgeroepen om deel
uit te maken van de krijgsmacht en vervolgens feitelijk bij de krijgsmacht zijn
ingedeeld.
Evenals reservisten bezitten dienstplichtigen slechts de hoedanigheid van militair

zo vaak en zolang zij in werkelijke dienst zijn, en wanneer zij in het genot van groot
verlof, een der feiten plegen, omschreven in de artt. 109 en 110 WMSr.
Wanneer reservisten en dienstplichtigen worden geacht in werkelijke dienst te

zijn, valt te lezen in art. 62 WMSr (zie aldaar).
Reservisten en dienstplichtigen bezitten ook de hoedanigheid van militair wan-

neer zij, buiten werkelijke dienst, een van de feiten plegen, omschreven in de artt.
109 en 110 WMSr. Beide artikelen stellen het niet voldoen aan een wettige oproep
voor de werkelijke dienst strafbaar; art. 109 eist opzet, art. 110 slechts schuld (in de
zin van culpa). Een oproep is wettig, als hij steunt op de wet en ook voor het overige
in overeenstemming is met wat in de wet is bepaald.
De strafbare feiten, omschreven in de artt. 109 en 110 WMSr, zijn zogeheten

aflopende delicten. Dit houdt in dat een reservist of een dienstplichtige in het genot
van groot verlof, die niet aan een wettige oproeping voldoet, slechts op het ogenblik
van het plegen van het strafbare feit de hoedanigheid van militair bezit. Zie hierover
HMG 19 mei 1931, MRT 1932/33, blz. 77 (aangehaald in aant. 8).
Met betrekking tot dienstplichtigen in de zin van art. 37, eerste lid, OWN kan

vóór oproeping door het militair gezag om deel uit te maken van de krijgsmacht niet
worden gesproken van “tijdvak gedurende hetwelk oproeping voor werkelijke
dienst mogelijk is”. In verband hiermee bepaalt art. 37, tweede lid, dat wie is
opgeroepen, vanaf het tijdstip waartegen hij is opgeroepen als militair wordt
aangemerkt. De oproeping geldt tevens als een oproeping voor de werkelijke dienst.
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5. Aspirant-militairen

In 2009 is in de MAW ‘31 de aspirant-militair ambtenaar opgenomen. Zij die de
leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, kunnen tot militair ambtenaar worden
aangesteld. Zij die de leeftijd van 17 jaar hebben bereikt, kunnen worden aangesteld
tot aspirant-militair ambtenaar. De aspirant-militair ambtenaar is een uitvloeisel
van het uit 2000 daterende Facultatieve Protocol bij het Verdrag inzake de rechten
van het kind inzake de betrokkenheid van kinderen bij gewapende conflicten
(Trb. 2001, 36; Nederlandse vertaling Trb. 2001, 131). In dit Protocol is de bepaling
opgenomen dat leden van de krijgsmacht die de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt
hebben, niet rechtstreeks mogen deelnemen aan vijandelijkheden. Dit Protocol is
bekrachtigd bij Rijkswet van 18 december 2008, Stb. 2009, 42.
Aan aspirant-militaire ambtenaren wordt geen functie toegewezen. Zij kunnen

niet worden ingezet in buitengewone omstandigheden en evenmin bij vredes- of
humanitaire operaties of bij enige vorm van gewapende dienst. Een aanstelling als
aspirant-militair gaat bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar van rechtswege
over in een aanstelling als militair ambtenaar, als de aspirant-militair daarmee na
het bereiken van de leeftijd van 18 jaar schriftelijk instemt. Aspirant-militairen
hebben een militaire status, zij het dat voor hen een aantal beperkingen geldt
met betrekking tot hun functioneren. Zij zijn ook militair in de zin van het
militair straf- en tuchtrecht. Op hen zijn dus het militair strafrecht en het militair
tuchtrecht van toepassing (Kamerstukken II 2004/05, 29976 [R1780], nr. 3, blz. 4-5;
Kamerstukken II 2005/06, 29976 [R1780], nr. 7, blz. 5 en Kamerstukken II 2007/08,
29976 [R1780], nr. C, blz. 1).

6. Geestelijke verzorgers

Tot de krijgsmacht behoren ook geestelijke verzorgers: aalmoezeniers, predikanten,
humanistische raadslieden, rabbijnen en pandits. Deze geestelijke verzorgers
bezitten niet de hoedanigheid van militair, omdat zij niet als militair, maar als
burgerambtenaar worden aangesteld. Op geestelijke verzorgers is dan ook het
Burgerlijk ambtenarenreglement defensie van toepassing en niet het Algemeen
militair ambtenarenreglement. Van dit laatste reglement is wel een groot aantal
bepalingen op hen van overeenkomstige toepassing verklaard. Zie hierover art. 1,
vijfde en zesde lid, AMAR. Zie in dit verband eveneens HR 27 oktober 1953,MRT
1953, blz. 680, m.nt. W.H.V. (aangehaald in aant. 8).
Geestelijke verzorgers worden oorlogsrechtelijk wel tot de strijdkrachten gere-

kend. Zij zijn echter geen combattant en zijn dus in een gewapend conflict niet
gerechtigd rechtstreeks aan de vijandelijkheden deel te nemen (art. 43 Aanvullend
Protocol I). Geestelijke verzorgers die in handen van de tegenstander vallen,
worden dan ook niet als krijgsgevangenen beschouwd (art. 44 Protocol I). Zij
kunnen echter wel worden aangehouden en ingezet teneinde aan krijgsgevangenen
hulp en bijstand te verlenen (art. 33 Krijgsgevangenenverdrag).

7. In het tijdvak gedurende hetwelk zij voor de dienst kunnen worden opgeroepen

Art. 60 WMSr spreekt met betrekking tot reservisten en dienstplichtigen niet
(eenvoudig) van “buiten werkelijke dienst”, maar van: “buiten werkelijke dienst in
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het tijdvak gedurende hetwelk zij voor die dienst kunnen worden opgeroepen”. De
woorden “in het tijdvak gedurende hetwelk zij voor die dienst kunnen worden
opgeroepen” zijn destijds aan het artikel toegevoegd vanwege de bijzondere regels
die toen voor landstormplichtigen golden (zie hieromtrent Kempen, blz. 82).
Landstormplichtigen bestaan echter niet meer. De aangehaalde woorden hebben

hun betekenis dan ook verloren en kunnen worden geschrapt. Om de hoedanigheid
van militair te verkrijgen is tegenwoordig voldoende dat de reservist of de
dienstplichtige buiten werkelijke dienst is, als hij wordt opgeroepen.

8. Jurisprudentie

– HMG 19 mei 1931, MRT 1932/33, blz. 77: De zinsnede “alsmede wanneer zij
buiten werkelijke dienst [...] een der feiten plegen omschreven in de artt. 109 en 110
van dit Wetboek” in art. 60, onder 2�, houdt niet in dat een dienstplichtige, die een
van beide feiten pleegt, “daarmede grootverlofganger af en weer militair wordt,
zodat hij daardoor alleen weer aan de militaire rechtsmacht is onderworpen, maar
enkel dat, wat het plegen van deze feiten betreft, niet de burgerlijke rechter, maar de
militaire rechter hem zal hebben te berechten”.
– HR 27 oktober 1953,MRT 1953, blz. 680, m.nt. W.H.V.: “Dat (aalmoezenier) B.
niet geacht kan worden te behoren tot hen, die naar luid van art. 60 (aanhef en
onder 1�) van genoemd Wetboek als militairen worden beschouwd uit hoofde van
een vrijwillig dienstverband bij de krijgsmacht dat tot doorlopende werkelijke
dienst verplicht, noch tot de in dat artikel (aanhef en onder 2�) bedoelde andere
vrijwilligers bij de krijgsmacht en dienstplichtigen; dat immers B.’s dienstverband
als majoor-aalmoezenier hem niet verplicht tot het verrichten van militaire dien-
sten, zodat dit dienstverband niet is een zodanig als waarop in voornoemd art. 60
wordt gedoeld, en evenmin te zijnen aanzien sprake is van een hoedanigheid van
vrijwilliger bij de krijgsmacht, welke slechts toekomt aan degenen, die vrijwillig
militaire dienst doen onder militair bevel, aan welke maatstaf de werkzaamheden
van een geestelijke verzorger niet beantwoorden, zijnde ten slotte uitgesloten de
mogelijkheid dat B., die als bedienaar van den godsdienst krachtens de Dienst-
plichtwet vrijstelling van den dienstplicht geniet, als dienstplichtige tot de in art. 60
van het Wetboek van Militair Strafrecht bedoelde militairen zou behoren.”
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Artikel 60a

Bij algemene maatregel van rijksbestuur kan worden bepaald, dat vreemde militairen
en een vreemde krijgsmacht voor de toepassing van daarbij aan te wijzen wettelijke
bepalingen worden gelijkgesteld met Nederlandse militairen dan wel de Nederlandse
krijgsmacht.

1. Wetsgeschiedenis

Het artikel is in 2000 aan het wetboek toegevoegd bij Rijkswet van 2 juni 1999, Stb.
1999, 343, i.w.tr. 1 januari 2000 (Stb. 1999, 496). Het gaat hier niet om het creëren
van een nieuwe bepaling, maar om het overbrengen van een reeds bestaande
bepaling naar het Wetboek van Militair Strafrecht (Kamerstukken II 1996/97,
25 454 [R1595], nr. 3, blz. 36). De woorden “een reeds bestaande bepaling” zien op
het met ingang van 1 januari 2000 vervallen art. IV van de Rijkswet van 4 juli 1963,
Stb. 1963, 295. Bij Rijkswet van 13 december 2012, Stb. 2013, 25, i.w.tr. 1 juli 2013,
Stb. 2013, 51 is het artikel in overeenstemming gebracht met aanwijzing 68 van de
Aanwijzingen voor de regelgeving waarin is opgenomen dat voor het aanduiden
van door de regering vast te stellen of vastgestelde besluiten de term ‘algemene
maatregel van bestuur’ of ‘koninklijk besluit’ wordt gebruikt.

2. Strekking van de bepaling

Vroeger noemde art. 65 WMSr naast krijgsgevangenen en geı̈nterneerde personen:
“vreemde militairen die een op voet van oorlog gebrachte krijgsmacht met
toestemming van de militaire overheid vergezellen of volgen”. Bij Rijkswet van 4
juli 1963, Stb. 1963, 295, is deze categorie geschrapt en kreeg art. 65 zijn huidige
vorm. “In de huidige bondgenootschappelijke verhoudingen zijn bepalingen,
waarmede vreemde militairen, die de Nederlandse krijgsmacht vergezellen of
volgen, zonder meer onder de Nederlandse militaire strafwet worden gebracht, niet
op hun plaats”, aldus de memorie van toelichting (Steffen, blz. 547). Voor zover het
nodig mocht zijn dergelijke vreemde militairen onder de militaire strafwet te
brengen, kon dit naar het oordeel van de regering beter bij afzonderlijk koninklijk
besluit worden bepaald.
Een en ander leidde tot opneming in de Rijkswet van 4 juli 1963, Stb. 1963, 295,

van een bepaling (art. IV), die luidde: “Wij kunnen bepalen, dat vreemde militairen
en een vreemde krijgsmacht voor de toepassing van door Ons aan te wijzen
wettelijke bepalingen worden gelijkgesteld met Nederlandse militairen dan wel de
Nederlandse krijgsmacht.” Deze bepaling is per 1 januari 2000 ongewijzigd
overgebracht naar het Wetboek van Militair Strafrecht.
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Bij de parlementaire behandeling is door de regering in 1958 gesteld dat door
toepassing van deze bepaling vreemde militairen, als dit noodzakelijk en volken-
rechtelijk geoorloofd is, aan alle of aan sommige bepalingen van het Wetboek van
Militair Strafrecht of aan voor militairen geldende tuchtrechtelijke bepalingen
zullen kunnen worden onderworpen. Ook kunnen door toepassing van dit artikel
de moeilijkheden worden opgelost, die ontstaan doordat afwijkende regelingen in
bijzondere wetten formeel niet toepasselijk zijn op bondgenootschappelijke strijd-
krachten die zich op Nederlands grondgebied bevinden. Hierbij is bijvoorbeeld te
denken aan de bijzondere bepalingen die de wegenverkeerswetgeving en de lucht-
vaartwetgeving voor het Nederlandse militaire verkeer bevatten. Het is duidelijk
dat het militaire verkeer van bondgenoten hier in Nederland veelal aan overeen-
komstige bepalingen behoefte zal hebben (Steffen blz. 673). Uit de wetsgeschiedenis
kan daarom worden afgeleid dat de aanduiding ‘wettelijke bepalingen’ niet alleen
ziet op strafrechtelijke bepalingen, maar ook op tuchtrechtelijke bepalingen en op
bepaalde, in bijzondere wetten voorkomende en voor de Nederlandse krijgsmacht
geldende, afwijkende regelingen.
Het artikel moet worden gelezen in samenhang met artt. 67a en 75a WMSr

(zie aldaar).

3. Geen uitvoeringsbepaling

Van de mogelijkheid om vreemde militairen en/of een vreemde krijgsmacht geheel
of gedeeltelijk met Nederlandse militairen en/of een Nederlandse krijgsmacht gelijk
te stellen is tot nu toe geen gebruik gemaakt. Evenmin is een algemene maatregel
van rijksbestuur tot stand gebracht als bedoeld in art. 67a of in art. 75a WMSr.

4. Literatuur

– G.L. Coolen, Wat als GroenLinks niet van full command zou hebben gesproken?
MRT 2003, blz. 403 e.v.
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Artikel 61

Hij die feitelijk dient bij de krijgsmacht, wordt van rechtswege als militair aangemerkt,
tenzij aannemelijk wordt gemaakt, dat hij niet onder een der bepalingen van artikel 60.

1. Wetsgeschiedenis

Het artikel (toen genummerd 45a) is ingevoegd bij Wet van 5 juli 1921, Stb. 1921,
841, tot invoering van het Wetboek van Militair Strafrecht en de Wet op de
Krijgstucht (Invoeringswet militair straf- en tuchtrecht, art. 11), i.w.tr. 1 januari
1923 (Stb. 1922, 515). Bij Rijkswet van 13 december 2012, Stb. 2013, 25, i.w.tr. 1 juli
2013, Stb. 2013, 51 is het artikel redactioneel aangepast waarbij de verwijzing naar
het voorgaande artikel is gewijzigd in de verwijzing naar artikel 60.

2. Strekking van de bepaling

Zonder art. 61 zou steeds bewezen moeten worden dat de van een strafbaar feit
verdachte militair is in de zin van het militaire straf- en tuchtrecht, ook als hij
feitelijk onder de wapenen verblijft. Dit kan onder bepaalde omstandigheden
bezwaarlijk zijn. “Een leger te velde bijvoorbeeld kan moeilijk alle stukken met zich
voeren, waaruit van vrijwillige verbintenis of dienstplichtigheid zijner bestanddee-
len blijkt.” (Kempen IV, blz. 83). Vandaar dat art. 61 bepaalt dat hij die feitelijk bij
de krijgsmacht dient, van rechtswege als militair wordt aangemerkt, tenzij
aannemelijk wordt gemaakt dat hij deze hoedanigheid niet bezit.
Met de uitdrukking “hij die feitelijk dient bij de krijgsmacht” kan niet anders zijn

bedoeld dan: hij die feitelijk als militair bij de krijgsmacht dient.

3. Tenzij aannemelijk wordt gemaakt

Ingevolge art. 61 wordt iemand “ook al dient hij feitelijk als militair bij de
krijgsmacht” niet als militair aangemerkt indien aannemelijk wordt gemaakt dat hij
niet onder een van de bepalingen van art. 60 WMSr valt.
De betekenis van deze beperking is gering. Wie de hoedanigheid van reservist of

dienstplichtige bezit, zal immers, indien hij feitelijk als militair bij de krijgsmacht
dient, op grond van art. 62 WMSr worden geacht in werkelijke dienst te zijn. Hij
valt dan onder het bepaalde in art. 60, onder 2�. Voor degene die niet de
hoedanigheid van reservist of van dienstplichtige bezit, zal het feit dat hij feitelijk
als militair bij de krijgsmacht dient, veelal voldoende zijn om te kunnen aannemen
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dat in het verleden op enigerlei wijze een vrijwillig dienstverband tot stand is
gekomen; zie hierover de jurisprudentie vermeld in aant. 4. Hij valt dan onder het
bepaalde in art. 60, onder 1�.

4. Jurisprudentie

– Ambtenarengerecht Den Haag 25 april 1960, MRT 1961, blz. 36. In de aan het
Gerecht voorgelegde zaak diende appellant feitelijk als militair bij de marine. Een
verbintenisbiljet was echter niet ondertekend, noch was een aanstellingsakte
opgemaakt. Het Gerecht overwoog dat niettemin de omstandigheden de conclusie
wettigden dat klager op 8 mei 1940 in dienstverhouding tot het Rijk was komen te
staan. “Dat toch met ingang van die datum aan alle materiële vereisten was voldaan
om te komen tot het door beide partijen beoogde dienstverband en met aan
zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan worden aangenomen, dat binnen korte
tijd ook aan de formele vereisten, te weten het tekenen van het verbintenisbiljet en
het opmaken en uitreiken van de akte van aanstelling, zou zijn voldaan, indien dit
niet als gevolg van het uitbreken van de oorlog achterwege was gebleven.”
– CRvB 5 juni 1984, MRT 1984, blz. 383, m.nt. G.L.C. In deze uitspraak erkent
ook de Centrale Raad van Beroep dat de omstandigheden zodanig kunnen zijn dat,
ondanks het ontbreken van een aanstellingsakte, moet worden aangenomen dat een
dienstverhouding tot stand is gekomen. Zie ook CRvB 30 januari 1990, TAR 1990,
74.
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Artikel 62

De in artikel 60 onder 2�, bedoelde vrijwilliger bij de krijgsmacht of de dienstplichtige
wordt geacht in werkelijke dienst te zijn:

1�. zodra hij, voor de werkelijke dienst opgeroepen of vrijwillig in werkelijke dienst
komende, op de plaats van zijn bestemming is aangekomen, zodra hij zich voor deze
dienst heeft aangemeld of zodra hij voor deze dienst is overgenomen, een en ander
totdat hij met groot verlof vertrekt;

2�. zolang hij deelneemt aan militaire oefening of militair onderricht, dan wel enige
militaire werkzaamheid verricht;

3�. zolang hij als vrijwilliger of dienstplichtige of als verdachte in een militaire
strafzaak bij enig onderzoek tegenwoordig is;

4�. zolang hij uniformkleding of het voor hem vastgestelde kenteken of onderschei-
dingsteken draagt;

5�. zolang hij in een militaire inrichting of aan boord van een vaartuig der
krijgsmacht straf ondergaat.

1. Wetsgeschiedenis

Het artikel is in 1923 in de plaats gekomen van art. 46 (tekst 1903). Bij de algehele
herziening van 1990 is het artikel op twee punten gewijzigd: onder 1 zijn de
slotwoorden “of, wat betreft de landstorm, huiswaarts wordt gezonden” vervallen;
onder 3 zijn vervallen de woorden “of beklaagde” (in de aanduiding “als verdachte
of beklaagde in een militaire strafzaak”).
Toen de Dienstplichtwet per 1 mei 1997 werd vervangen door de Kaderwet

dienstplicht (Stb. 1997, 139), zijn onder 1 de woorden “ter inlijving of” (in de
aanduiding “zodra hij, ter inlijving of voor de werkelijke dienst opgeroepen enz.”)
vervallen. Deze laatste wijziging was abusievelijk in een gewone wet opgenomen. Bij
Rijkswet van 13 december 2012, Stb. 2013, 25, i.w.tr. 1 juli 2013, Stb. 2013, 51 is
deze wetswijziging gecorrigeerd en is het artikel tevens redactioneel aangepast
(hierbij is ‘no. 2’ gewijzigd in ‘onder 2�’).

2. Strekking van de bepaling

Ingevolge art. 60 WMSr bezitten reservisten en dienstplichtigen de hoedanigheid
van militair, zo vaak en zolang zij in werkelijke dienst zijn. Daarom bepaalt art. 62
wanneer een reservist of een dienstplichtige wordt geacht in werkelijke dienst te zijn.
De aanduiding in de aanhef van het artikel “de in artikel 60 onder 2�, bedoelde

vrijwilliger bij de krijgsmacht” doelt op de vrijwillig dienende reservist. Zie voor de
inhoud van de begrippen reservist en dienstplichtige aant. 4 op art. 60 WMSr.
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3. Het bepaalde onder 1�

Voor dienstplichtigen en reservisten wordt een periode van werkelijke dienst geacht
aan te vangen, zodra zij, voor de werkelijke dienst opgeroepen of vrijwillig in
werkelijke dienst komende:
– op de plaats van bestemming zijn aangekomen,
– zich voor de werkelijke dienst hebben aangemeld,
– voor de werkelijke dienst zijn overgenomen.
Ook een oproeping op grond van art. 37, eerste lid, OWN geldt als een oproeping

voor de werkelijke dienst (art. 37, tweede lid).
Met “de plaats van bestemming” is bedoeld de plaats waar degene die is

opgeroepen of vrijwillig in werkelijke dienst komt, zijn dienstverplichtingen be-
hoort te vervullen, zoals het schip, de kazerne en de basis. Het aankomen op deze
plaats is voldoende om een periode van werkelijke dienst te laten aanvangen. Zie
hierover HR 19maart 1996,MRT 1996, blz. 277, m.nt. M.M.D.: “De opvatting van
het middel, dat het enkele op de plaats van bestemming arriveren van een voor de
werkelijke dienst opgeroepen dienstplichtige militair niet meebrengt dat de betrok-
kene geacht kan worden in werkelijke dienst te zijn, vindt geen steun in het recht, in
het bijzonder niet in art. 62 WMSr.”
De term “aanmelden” is verouderd. Zij had betrekking op het geval dat degene

die ter inlijving moest opkomen, niet was verschenen. Op grond van art. 26, eerste
lid, Dpl.w diende hij zich, zodra mogelijk, “aan te melden” bij de daartoe door de
Kroon aangewezen autoriteit. De term “aanmelden” komt in de Kaderwet dienst-
plicht niet meer voor.
De woorden “voor de werkelijke dienst zijn overgenomen” zien op het geval dat

degene die niet heeft voldaan aan een oproeping, is aangehouden en vervolgens
naar de plaats van bestemming is overgebracht en daar is “overgenomen”.
Eenperiodevanwerkelijkedienst eindigt, zodrade reservist ofdedienstplichtige “met

groot verlof vertrekt”. Op grond van deWet voor het reservepersoneel der krijgsmacht
en de Kaderwet dienstplicht verleent deMinister van Defensie groot verlof.
Bij dienstplichtigen in de zin van art. 37 OWN spreekt men niet van groot verlof.

Zij zullen, nadat de uitzonderingstoestand is geëindigd, op enig tijdstip huiswaarts
worden gezonden. Als dit gebeurt, dan eindigt ook voor hen, naar zal moeten
worden aangenomen, een periode van werkelijke dienst.

4. Het bepaalde onder 2�

Het bepaalde onder 2� is in de praktijk bijvoorbeeld van betekenis voor militairen
van het Korps Nationale Reserve (Natres). In de regel zal een reservist die
deelneemt aan een militaire oefening of aan militair onderricht, tevoren in
werkelijke dienst zijn opgeroepen conform de daarvoor geldende wettelijke regels.
Met name bij noodsituaties als dreigende wateroverlast komt het evenwel voor dat
Natres-militairen militaire dienst verrichten zonder dat zij formeel zijn opgeroepen.

5. Het bepaalde onder 3�

Onder 3 wordt gesproken van: “als vrijwilliger of dienstplichtige” bij enig
onderzoek aanwezig zijn. Aanvankelijk (in de tekst van 1903) werd de aanduiding
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“als grootverlofganger” gebruikt. De tekst werd volgens de memorie van antwoord
gewijzigd, omdat vrijwilligers bij de landstorm buiten de tijd dat zij feitelijk onder
de wapenen waren, niet als (groot)verlofgangers werden aangeduid (Kempen, blz.
59). Vrijwilligers bij de landstorm bestaan niet meer (zie aant. 1). Voor “als
vrijwilliger of dienstplichtige” kan daarom tegenwoordig “als grootverlofganger”
worden gelezen.
Onder 3 valt niet de grootverlofganger die als getuige in een militaire strafzaak of

als verdachte in een burger strafzaak bij enig onderzoek aanwezig is.

6. Het bepaalde onder 4�

Op grond van het bepaalde onder 4 worden reservisten en dienstplichtigen geacht in
werkelijke dienst te zijn, zolang zij uniformkleding dragen. Dit geldt ook als (en
zolang) zij onbevoegdelijk uniformkleding dragen. Zie hieromtrent HMG 7
november 1950, MRT 1951, blz. 172, m.nt. W.H.V., aangehaald in aant. 9.
Uniformkleding dragen is ruimer dan in uniform gekleed gaan. Het dragen van een
enkel uniformstuk is echter niet voldoende. Met uniform is bedoeld: militair
uniform.
Op een reservist of een dienstplichtige, in het genot van groot verlof die zich in

uniform kleedt en vervolgens een strafbaar feit begaat, is dus het militaire straf- en
tuchtrecht van toepassing. Dit geldt, gelet op de aanhef van art. 62WMSr, niet voor
de gewezen reservist of de gewezen dienstplichtige (die onbevoegdelijk in uniform
gekleed gaat). Het geldt evenmin voor gewezen beroepsmilitairen, ook niet voor
gewezen beroepsmilitairen die op grond van de (op art. 12f MAW 1931 steunende)
Regeling statusvoorrechten gewezen militairen bevoegdelijk in uniform gekleed
gaan.
Reservisten en dienstplichtigen worden tevens geacht in werkelijke dienst te zijn

zolang zij het voor hen vastgestelde kenteken of onderscheidingsteken dragen. Deze
aanvulling is volgens de memorie van toelichting ingegeven “door de mogelijkheid,
dat ook andere militairen dan landstormmannen in plaats van uniformkleding
slechts een kenteken of een onderscheidingsteken zullen dragen”. Landstorm-
mannen bestaan echter niet meer, evenmin als andere militairen die in plaats van
uniformkleding slechts een kenteken of een onderscheidingsteken dragen. De
woorden “of het voor hem vastgestelde kenteken of onderscheidingsteken” zijn
dus overbodig geworden.

7. Het bepaalde onder 5�

“Zoolang de vrijwilliger of dienstplichtige in eene militaire inrichting of aan boord
van een vaartuig der krijgsmacht straf ondergaat en derhalve telkens in aanraking
komt met andere militairen, dient hij als militair te worden aangemerkt en
behandeld”, aldus de toelichting van de regering (Kempen, blz. 86).
Onder straf valt niet alleen een krijgstuchtelijke straf, maar ook een straf,

opgelegd door de strafrechter.
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– Beschikking HMG 22 september 1953,MRT 1954, blz. 207: Gekleed in de broek
van de dagelijkse tenue, khaki-overhemd en khaki-das, zonder rang- of wapen-
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kleed”.
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Artikel 63

Onder militairen worden mede begrepen de tot enige militaire dienst gebruikt
wordende gewezen militairen, in welk geval zij worden geacht de laatstelijk door hen
beklede rang of de hogere rang, die hun bij of na het verlaten van de militaire dienst is
toegekend, te bekleden.

1. Wetsgeschiedenis

De oorspronkelijke tekst van dit artikel (toen genummerd 47) is vastgesteld bij Wet
van 27 april 1903, Stb. 111, i.w.tr. 1 januari 1923 (Stb. 1922, 515). Het artikel is
vernummerd bij Wet van 5 juli 1921, Stb. 1921, 841, tot invoering van het Wetboek
vanMilitair Strafrecht en deWet op de Krijgstucht (Invoeringswet militair straf- en
tuchtrecht). Daarbij is de tekst van het artikel op enkele punten gewijzigd (IMST
art. 12). Het somde aanvankelijk drie categorieën personen op die onder militairen
werden mede begrepen. Bij de partiële herziening van 1963 (Stb. 1963, 295) is het
artikel gewijzigd. Het noemt nog slechts één categorie: de tot enige militaire dienst
gebruikt wordende gewezen militairen.
Bij de algehele herziening van 1990 (Stb. 1990, 368) is het tweede lid van het

artikel (“Artikel 60, tweede lid, is van toepassing”) komen te vervallen, omdat toen
ook het tweede lid van art. 60 is geschrapt. Bij Rijkswet van 13 december 2012, Stb.
2013, 25, i.w.tr. 1 juli 2013, Stb. 2013, 51 is het artikel redactioneel aangepast.

2. Gewezen militairen

Over de aanduiding “gewezen militairen” vermeldt de memorie van toelichting
(Van der Hoeven I, blz. 522): “Deze uitdrukking is te verkiezen boven de thans in de
artikelen 3 der Criminele Wetboeken voorkomende: welke gepensioneerd of
gegageerd zijn. Niet in de omstandigheid dat men pensioen of gagement geniet,
maar alleen hierin dat men als oud-militair opnieuw militaire dienst verricht, is de
grond dezer bepaling te zoeken. Zij vindt slechts zelden toepassing. Worden
gewezen militairen opnieuw tot militairen dienst gebezigd, dan moeten zij zich
gewoonlijk verbinden, den lande in den laatstelijk door hen bekleeden graad
gedurende zekeren tijd te dienen, en zijn zij alzoo opnieuw als militairen te
beschouwen.” Uit deze passage volgt dat met gewezen militairen niet zijn bedoeld
reservisten of dienstplichtigen in het genot van groot verlof, maar ontslagen
militairen, met name ontslagen beroepsmilitairen.
Onder het artikel vallen bijvoorbeeld officieren en onderofficieren aan wie

ontslag is verleend wegens het bereiken of overschrijden van de in het Algemeen
militair ambtenarenreglement bepaalde leeftijd (functioneel leeftijdsontslag) en die
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worden ingeschakeld in de leidersstaf van een oefening. Ook officieren buiten
dienst van de zee-, land- of luchtmacht die als militair lid zitting hebben in een
meervoudige kamer van de sector bestuursrecht van de rechtbank te ’s-
Gravenhage, worden gerekend tot de categorie van gewezen militairen die tot
enige militair dienst worden gebruikt. Zie hierover art. 5, eerste lid, MAW 1931.

WMSr Art. 63 - 2 Militair straf- en tuchtrecht - Suppl. 62 (maart 2014)

Art. 63



Artikel 67

De verhouding van meerdere tot mindere bestaat tussen militairen:
1�. krachtens hogere militaire rang of stand;
2�. bij gelijkheid van rang of stand, krachtens meerdere ouderdom daarin, doch

alleen in betrekking tot dienstaangelegenheden;
3�. onafhankelijk van hun rang of stand, wanneer en voor zover de ene, hetzij

krachtens zijn betrekking als bevelvoerend militair, hetzij krachtens beschikking van
het bevoegd gezag, de andere onder zijn bevelen heeft.

1. Wetsgeschiedenis

Het artikel, dat in 1903 het nummer 51 kreeg, is sedert 1903 enkele malen gewijzigd.
In 1923 werd een tweede lid toegevoegd, dat luidde: “Ten aanzien van de in artikel
65, eerste lid, bedoelde vreemde militairen vindt eene gelijkstelling van vreemde
militaire rangen met Nederlandse plaats door Ons of van Onzentwege door Onzen
daarbij betrokken Minister van Marine of van Oorlog.” Per 1 juli 1965 is dit lid
weer geschrapt (en is art. 67a in het wetboek opgenomen). Volgens de memorie van
toelichting is dit gedaan om misverstand over de betekenis van de bepaling te
voorkomen. Bij Rijkswet van 13 december 2012, Stb. 2013, 25, i.w.tr. 1 juli 2013,
Stb. 2013, 51 zijn de onderdelen 1�en 2� aangepast, waarbij na “rang” is ingevoegd
“of stand”. Met deze wijziging is ook de hiërarchische verhouding tussen militairen
van bepaalde standen geregeld.

2. Strekking van de bepaling

Vóór 1990 speelde de verhouding van meerdere tot mindere in vele delictsoms-
chrijvingen van het Wetboek van Militair Strafrecht een rol. Tegenwoordig is die
verhouding slechts bij enkele delictsomschrijvingen relevant; zie bijvoorbeeld de
artikelen die betrekking hebben op schending van het dienstbevel (boek 2, titel V).
Art. 67 beoogt vast te stellen in welke gevallen tussen militairen een verhouding

van meerdere tot mindere bestaat. Met militairen worden, zoals uit de context volgt,
Nederlandse militairen bedoeld.

3. Krachtens hogere militaire rang of stand

De volgorde van en de verhouding tussen de verschillende rangen en standen bij de
zee-, de land- en de luchtmacht is geregeld in het Besluit volgorde verhouding
rangen en standen zee-, land- en luchtmacht (het zogeheten Rangenbesluit; Besluit

Militair straf- en tuchtrecht - Suppl. 62 (maart 2014) WMSr Art. 67 - 1



van 20 juni 1956, Stb. 1956, 361). Dit Besluit is in 2002 gewijzigd (Besluit van 22
juli 2002, Stb. 2002, 453). (Zie Bijlage XII in band ** van dit boekwerk.)

4. Krachtens meerdere ouderdom in rang of stand

De ouderdom in rang of stand wordt bepaald door het tijdstip van benoeming in of
bevordering tot die rang of stand. Degenen die op hetzelfde tijdstip zijn benoemd of
bevorderd, bezitten dezelfde ouderdom in rang. Vroeger was dit anders. Art. 5 RK
bepaalde nauwgezet op welke wijze de ouderdom in rang werd bepaald “ten aanzien
van hen, die op hetzelfde tijdstip benoemd of bevorderd werden”.

5. Krachtens zijn betrekking als bevelvoerend militair

In de regel zal aan een betrekking als bevelvoerend militair een beschikking van het
bevoegd gezag ten grondslag liggen. Verwezen wordt tevens naar aant. 3 op art. 101
WMSr.

6. Troepenafdeling en schildwacht

Art. 124 WMSr bepaalt dat, ten aanzien van de feiten gepleegd tegen een meerdere,
een troepenafdeling belast met wacht- of patrouilledienst, alsmede een schildwacht,
met een meerdere worden gelijkgesteld, behalve indien het feit is begaan door hem
aan wie zij, als zodanig, ondergeschikt zijn. Art. 134 WMSr bevat een soortgelijke
bepaling met betrekking tot het dienstbevel.
Wanneer een eenheid als een troepenafdeling kan worden beschouwd, zegt de wet

niet. Volgens de memorie van toelichting is reeds van een troepenafdeling sprake
“zoodra meer dan één militair op last van een meerdere in rang gemeenschappelijk
dienst doen en één van hen daarbij met het bevel belast is” (Van der Hoeven II, blz.
287). Voor de betekenis van het begrip schildwacht zie art. 69 WMSr.
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Artikel 67a

Ten aanzien van vreemde militairen kan een gelijkstelling van vreemde militaire
rangen met Nederlandse plaatsvinden bij of krachtens algemene maatregel van
rijksbestuur.

1. Wetsgeschiedenis

Het artikel is ingevoegd bij de partiële herziening van 1963 (Stb. 1963, 295) en op
1 juli 1965 in werking getreden (Stb. 1965, 80). Toen is tevens het tweede lid van art.
67 WMSr geschrapt; zie aant. 1 op dat artikel. Bij Rijkswet van 13 december 2012,
Stb. 2013, 25, i.w.tr. 1 juli 2013, Stb. 2013, 51 is het artikel in overeenstemming
gebracht met aanwijzing 68 van de Aanwijzingen voor de regelgeving, die
voorschrijft dat voor het aanduiden van door de regering vast te stellen of
vastgestelde besluiten de term ‘algemene maatregel van bestuur’ of ‘koninklijk
besluit’ wordt gebruikt.

2. Strekking van de bepaling

Art. 67a WMSr moet worden gelezen in samenhang met art. 60a WMSr, dat
bepaalt dat vreemde militairen voor de toepassing van nader aan te wijzen
wettelijke bepalingen bij algemene maatregel van rijksbestuur gelijk kunnen worden
gelijkgesteld met Nederlandse militairen.
Gelijkstelling van rangen (als in art. 67a bedoeld) heeft niet zonder meer tot

gevolg dat tussen Nederlandse en vreemde militairen verhoudingen van meerdere
tot mindere ontstaan. Op grond van art. 75aWMSr is een verhouding van meerdere
tot mindere ten aanzien van vreemde militairen immers slechts aanwezig, voor
zover dit met zoveel woorden bij algemene maatregel van rijksbestuur of door een
bij algemene maatregel van rijksbestuur aangewezen autoriteit is bepaald.

3. Geen uitvoeringsbepaling

Van de mogelijkheid om buitenlandse militairen met Nederlandse militairen gelijk
te stellen is tot nu toe geen gebruik gemaakt. Evenmin is een algemene maatregel
van rijksbestuur tot stand gebracht als bedoeld in art. 75a WMSr.
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Artikel 71a

1. Voor de toepassing van de titels III-X en de artikelen 156 en 159-162 van het tweede
boek zal de rechter, onverminderd het bepaalde in artikel 71b en 72, de aanwezigheid
van tijd van oorlog slechts aannemen, hetzij onder feitelijke oorlogsomstandigheden,
hetzij indien bij koninklijk besluit is bepaald dat een oorlog dreigende is.

2. Het in het eerste lid bedoelde besluit kan betrekking hebben op de gehele
krijgsmacht of op een deel daarvan.

1. Wetsgeschiedenis

Het artikel is ingevoegd bij de partiële herziening van 1963 (Stb. 1963, 295) en op
1 juli 1965 in werking getreden (Stb. 1965, 80). Voordien was tijd van oorlog
aanwezig indien naar het oordeel van de rechter een oorlog dreigende was. Zie in dit
verband bijvoorbeeld HMG 14 april 1953,MRT 1953, blz. 334: “Overwegende, dat
door tal van omstandigheden – b.v. de intensieve bewapeningswedloop tussen twee
groepen van staten, die reeds in een ‘koude oorlog’ tegenover elkaar staan, de
gewapende conflicten in Oost en Zuid-Oost Azië, de toestand in de z.g.
satellietlanden, de verdeling van Duitsland – zodanige spanningen in de
internationale verhoudingen zijn ontstaan, dat met de mogelijkheid van een
algemene oorlog, waarin Nederland wederom zal worden betrokken, thans zo
ernstig rekening gehouden moet worden, dat een ‘tijd waarin oorlog dreigende is’
geacht moet worden aanwezig te zijn.”
Bij de algehele herziening van 1990 (Stb. 1990, 368) is de aanduiding “de titels III-

X en de artikelen 156 en 159-162” in de plaats gekomen van de oude aanduiding
“artikel 25 en de titels III, IV en V”.
Aanvankelijk bevatte het artikel slechts de zinsnede: “onverminderd het bepaalde

in artikel 71”. Bij Rijkswet van 2 juni 1999, Stb. 1999, 343, is “artikel 71” gewijzigd
in: de artikelen 71 en 71b. Naar moet worden aangenomen, geldt het artikel echter
ook onverminderd het bepaalde in art. 72. Met de Rijkswet van 14 oktober 2010,
Stb. 2010, 745, is de vermelding van art. 72 alsnog toegevoegd en de vermelding van
het bij dezelfde wet gewijzigde art. 71 geschrapt.
Bij Rijkswet van 13 december 2012, Stb. 2013, 25, i.w.tr. 1 juli 2013, Stb. 2013, 51

is het artikel in overeenstemming gebracht met aanwijzing 68 van de Aanwijzingen
voor de regelgeving, die voorschrijft dat voor het aanduiden van door de regering
vast te stellen of vastgestelde besluiten de term ‘algemene maatregel van bestuur’ of
‘koninklijk besluit’ wordt gebruikt.
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2. Strekking van de bepaling

In vele delictsomschrijvingen komt de term ‘tijd van oorlog’ voor. HetWetboek van
Strafrecht en hetWetboek vanMilitair Strafrecht bepalen geen van beide wat onder
tijd van oorlog moet worden verstaan. Taalkundig is tijd van oorlog aanwezig in
geval van oorlog, dus indien (en zolang) Nederland met enige andere staat feitelijk
in oorlog is. HetWetboek van Strafrecht breidt dit begrip in tweeërlei opzicht uit. In
de eerste plaats wordt onder oorlog mede burgeroorlog begrepen (art. 87, tweede
lid, Sr). In de tweede plaats wordt tijd van oorlog eveneens aanwezig geacht indien
(en zolang) een oorlog dreigende is, alsmede “zodra dienstplichtigen buitengewoon
in werkelijke dienst worden opgeroepen en zolang zij buitengewoon in werkelijke
dienst worden gehouden” (art. 87, derde lid, Sr).
Ook het Wetboek van Militair Strafrecht bevat een aantal uitbreidingen van het

begrip tijd van oorlog. Deze zijn vervat in de artt. 71, 71b en 72.
Art. 71aWMSr bevat, wat tijd van oorlog betreft, een beperkende bepaling. Voor

de toepassing van de in dit artikel genoemde bepalingen mag de rechter, onver-
minderd het bepaalde in artt. 71b en 72, de aanwezigheid van tijd van oorlog slechts
aannemen: (1) hetzij onder feitelijke oorlogsomstandigheden; (2) hetzij indien bij
koninklijk besluit is bepaald dat een oorlog dreigende is.

3. Geval van oorlog

Tijd van oorlog (in algemene zin) is in de eerste plaats aanwezig in geval van oorlog,
dus indien (en zolang) Nederland met enige andere staat feitelijk in oorlog is.
Oorlog is in dit verband een oorlog in volkenrechtelijke zin. Een zodanige oorlog
kan op verschillende wijzen beginnen. De ene staat kan de andere formeel de oorlog
verklaren. Art. 1 Verdrag nopens de opening der vijandelijkheden (bekendgemaakt
bij Besluit van 22 februari 1910, Stb. 73) eist een voorafgaande en ondubbelzinnige
waarschuwing. Deze kan de vorm hebben van een met redenen omklede
oorlogsverklaring, maar ook van een ultimatum met een voorwaardelijke
oorlogsverklaring (art. 1).
In de praktijk blijft veelal een formele oorlogsverklaring achterwege. De oorlog

tussen twee staten begint eenvoudig doordat de ene staat de andere aanvalt. In de
regel zal de andere staat vervolgens verklaren dat hij zich met de aanvaller “in
oorlog beschouwt”. Dit geschiedde bijvoorbeeld op 10 mei 1940, toen Duitsland
Nederland binnenviel.
De bevoegdheid het Koninkrijk in oorlog te verklaren berust krachtens de

Grondwet bij de regering. Ingevolge art. 96 lid 1 Gr.w. kan de regering van deze
bevoegdheid slechts gebruik maken na voorafgaande toestemming van de Staten-
Generaal. Voorafgaande toestemming is echter niet vereist indien het overleg met
de Staten-Generaal ten gevolge van een feitelijk bestaande oorlogstoestand onmo-
gelijk is geworden (lid 2).
Een oorlog in volkenrechtelijke zin kan ook op verschillende manieren eindigen.

Het is mogelijk dat een vredesverdrag wordt gesloten. Het is ook mogelijk dat de
ene staat uit eigen beweging de vijandelijkheden staakt en vervolgens eenzijdig
tegenover de andere staat verklaart de oorlogstoestand als geëindigd te beschou-
wen. Ten slotte is het mogelijk dat een oorlog eindigt door debellatio. Onder
debellatio verstaat men de algehele overwinning door de ene partij, gepaard gaande
met de vernietiging van de andere. Ook voor de verklaring dat een oorlog is
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geëindigd, is ingevolge de Grondwet de toestemming van de Staten-Generaal
vereist (art. 96 lid 4).
Veelal zal, in geval van oorlog in volkenrechtelijke zin, ook tijd van oorlog in

strafrechtelijke zin kunnen worden aangenomen. Dit kan echter, zoals lezing van
art. 71a WMSr leert, niet in alle gevallen. Zie hierover verder aant. 5.

4. Geval van burgeroorlog

Ingevolge art. 87 lid 2 Sr wordt onder oorlog mede burgeroorlog begrepen. Tijd van
oorlog is dus ook aanwezig, indien en zolang Nederland in een burgeroorlog is
verwikkeld. Een burgeroorlog is een oorlog op het grondgebied van één staat.
Evenmin als elk gewapend conflict tussen twee (of meer) staten een oorlog is, is elke
opstand op het grondgebied van een staat een burgeroorlog. Een opstand wordt pas
een burgeroorlog indien de opstand is uitgegroeid tot een revolutie en de
opstandelingen door andere staten als oorlogvoerenden worden erkend.

5. Feitelijke oorlogsomstandigheden

Ingevolge art. 71a WMSr mag de rechter voor de toepassing van de in dat artikel
genoemde bepalingen en onverminderd het gestelde in artt. 71b en 72, de
aanwezigheid van tijd van oorlog slechts aannemen, hetzij onder feitelijke
oorlogsomstandigheden, hetzij indien bij koninklijk besluit is bepaald dat een
oorlog dreigende is. Gezien art. 71 WMSr moet onder oorlog mede worden
verstaan “een gewapend conflict dat niet als oorlog kan worden aangemerkt en
waarbij het Koninkrijk is betrokken, hetzij ter individuele of collectieve
zelfverdediging, hetzij tot herstel van internationale vrede en veiligheid”.
Het begrip “feitelijke oorlogsomstandigheden” is enerzijds ruimer, anderzijds

enger dan het begrip oorlog, aldus de regering in 1963 in antwoord op Kamer-
vragen. “Vijandelijkheden welke niet als oorlog kunnen worden aangemerkt vallen
wel onder het begrip, terwijl daaronder niet valt een toestand welke volkenrechtelijk
als oorlog moet worden aangemerkt, doch waarin geen vijandelijkheden plaatsvin-
den.” (Steffen, blz. 57).
Uit de (op zichzelf juiste) opmerking dat vijandelijkheden die niet als oorlog

kunnen worden aangemerkt onder het begrip feitelijke oorlogsomstandigheden
vallen, mag niet worden afgeleid dat de rechter in geval van zodanige vijandelijk-
heden steeds tijd van oorlog mag aannemen. Art. 71a WMSr houdt immers, zoals
ook blijkt uit het gebruik van het woord “slechts”, een beperking in van het begrip
‘tijd van oorlog’, niet een uitbreiding.
Dit betekent dat, voor de toepassing van de in art. 71a WMSr genoemde

bepalingen en onverminderd het gestelde in artt. 71b en 72, de rechter tijd van
oorlog (in strafrechtelijke zin) niet mag aannemen:

– indien weliswaar kan worden gesproken van geval van oorlog (waaronder
mede verstaan een gewapend conflict of in geval van een burgeroorlog), maar zich
geen feitelijke oorlogsomstandigheden voordoen;

– indien zich weliswaar feitelijke oorlogsomstandigheden voordoen, maar niet
kan worden gesproken van geval van oorlog (waaronder mede verstaan een
gewapend conflict of in geval van een burgeroorlog). Art. 71a WMSr geldt niet
voor de toepassing van titel I en II van het tweede boek van het Wetboek van
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Militair Strafrecht. De in die titels omschreven misdrijven zijn in het algemeen
zo ernstig van aard, aldus de memorie van toelichting, dat aan een beperking
van de bevoegdheden van de rechter op dit punt geen behoefte bestaat (Steffen,
blz. 552). Evenmin geldt art. 71a WMSr voor de toepassing van het Wetboek
van Strafrecht. Ook in dat wetboek komt de term tijd van oorlog voor (zie
bijvoorbeeld art. 102-105 Sr).

6. Tijd waarin een oorlog dreigende is

Op grond van art. 87, derde lid (eerste volzin), Sr wordt onder tijd van oorlog mede
begrepen de tijd waarin een oorlog dreigende is. Deze bepaling is destijds, blijkens
een mededeling van de regering aan de Kamer, in het Wetboek van Strafrecht
opgenomen omdat “het tijdstip van den aanvang van den oorlog strafrechtelijk niet
afhankelijk mag worden gesteld van volkenrechtelijke vragen of formaliteiten”.
“Voor sommige onzer onderwaterzettingen is meer tijd noodig dan waarover men
beschikken zou, indien men, zelfs met de voorbereiding daartoe, wilde wachten tot
het oogenblik waarop ons eene oorlogsverklaring zal zijn uitgereikt.” (Smidt I, blz.
538). De oorlog die dreigende is moet dus een oorlog zijn in volkenrechtelijke zin.
Gelet op het bepaalde in art. 87, tweede lid, Sr kan de oorlog die dreigende is ook
een burgeroorlog zijn.
Vroeger, vóór de partiële wijziging van het militaire straf- en tuchtrecht van 1963,

bepaalde in alle gevallen de strafrechter of een oorlog dreigde en dus tijd van oorlog
aanwezig moest worden geacht. Tegenwoordig mag de rechter, althans voor de
toepassing van de in art. 71aWMSr genoemde bepalingen, de aanwezigheid van tijd
van oorlog slechts aannemen indien bij koninklijk besluit is bepaald dat een oorlog
dreigende is.
Het koninklijk besluit van de Kroon kan, aldus eveneens art. 71a WMSr,

betrekking hebben op de gehele krijgsmacht of op een deel daarvan.

7. Mobilisatie

Ingevolge art. 87, derde lid (tweede volzin), Sr wordt tijd van oorlog eveneens
aanwezig geacht “zodra dienstplichtigen buitengewoon in werkelijke dienst worden
opgeroepen en zolang zij buitengewoon in werkelijke dienst worden gehouden”. In
welke gevallen dienstplichtigen in werkelijke dienst kunnen worden opgeroepen en/
of worden gehouden is bepaald in de Kaderwet dienstplicht. Deze wet onderscheidt
tussen oproeping in gewone en oproeping in buitengewone omstandigheden.
Ingevolge art. 19 Kaderwet dienstplicht kunnen dienstplichtigen in buitengewone
omstandigheden in werkelijke dienst worden opgeroepen: “voor zover dat nodig is
ter uitvoering van de militaire taak”. De term mobilisatie komt in de wet niet voor.
Ookmet betrekking tot art. 87, derde lid (tweede volzin), Sr houdt art. 71aWMSr

een beperking in. Blijkens dit artikel zal de rechter immers, voor de toepassing van
de in het artikel genoemde bepalingen, tijd van oorlog slechts aannemen hetzij
onder feitelijke oorlogsomstandigheden, hetzij indien bij koninklijk besluit is
bepaald dat een oorlog dreigende is. Dus niet op grond van de enkele omstandig-
heden dat dienstplichtigen buitengewoon in werkelijke dienst zijn opgeroepen en/of
buitengewoon in werkelijke dienst worden gehouden. Zie in dit verband ook de
volgende passage, voorkomend in de memorie van antwoord (Steffen, blz. 493):
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“De strekking (van art. 71a WMSr) is dat de rechter, voor de toepassing van de in
het artikel opgesomde bepalingen, tijd van oorlog slechts zal aannemen (naast de
in art. 71 bedoelde gevallen), indien de Kroon zich in die zin heeft uitgesproken
dan wel indien zich geval van oorlog, d.i. het feitelijk ingetreden zijn van de
oorlogstoestand, voordoet.”

8. Jurisprudentie

– Hof Arnhem 8 september 2004, LJN AQ9886: Marinier valt tijdens een operatie
in Irak bij de uitoefening van een wachtdienst in slaap. De militaire kamer van het
hof overweegt: “In het bijzonder acht het hof niet bewezen dat er ten tijde van het
telastegelegde feit sprake was van de strafverzwarende omstandigheid ‘in tijd van
oorlog’, bedoeld in het tweede lid van art. 107 van het Wetboek van Militair
Strafrecht, immers:
– er was geen sprake van een oorlog in volkenrechtelijke zin, gelet op het bepaalde
in art. 87 van het Wetboek van Strafrecht en art. 96 van de Grondwet;
– de voor toepasselijkheid van art. 71 van het Wetboek van Militair Strafrecht
vereiste bekendmaking heeft niet plaatsgehad.”
In het door het hof vernietigde vonnis van de rechtbank Arnhem had de militaire

kamer overwogen: “Bij de beantwoording van de vraag of er sprake is van tijd van
oorlog in de zin van art. 71a Wetboek van Militair Strafrecht dient de militaire
kamer twee elementen te bezien, immers het artikel is slechts van toepassing in geval
van oorlog en indien er zich dan tevens feitelijke oorlogsomstandigheden voordoen.
Van geval van oorlog is naar het oordeel van de militaire kamer geen sprake, nu er
in casu niet kan worden gesproken van oorlog in volkenrechtelijke zin gelet op het
bepaalde in art. 87Wetboek van Strafrecht en art. 96 Grondwet.Met betrekking tot
de vraag of er sprake is van feitelijke oorlogsomstandigheden, is de militaire kamer
van oordeel, dat de door de officier van justitie voor zijn standpunt aangevoerde
stukken (onder andere VN-resolutie 1483, de brief van 6 juni 2003 van de Ministers
van Buitenlandse Zaken en Defensie, Kamerstukken en publicaties) de gevolgtrek-
king dat daaruit blijkt dat ten tijde van het telastegelegde feit feitelijke oorlogsom-
standigheden aanwezig waren, niet kunnen dragen. De militaire kamer merkt
hierbij op dat deelname aan vredes- en veiligheidsoperaties in internationaal
verband niet zonder meer als oorlog of als feitelijke oorlogsomstandigheden zijn
te classificeren. Zij verwijst daarbij naar art. 107a Wetboek van Strafrecht dat van
toepassing is in geval van een gewapend conflict dat niet als oorlog kan worden
aangemerkt en waarbij Nederland betrokken is, hetzij ter individuele of collectieve
zelfverdediging, hetzij tot herstel van de internationale vrede en veiligheid. [....] Tijd
van oorlog op de voet van art. 71 Wetboek van Militair Strafrecht is ook niet
aanwezig omdat de daar genoemde bekendmaking niet heeft plaatsgehad. De
gevallen van de artt. 71b en 72 Wetboek van Militair Strafrecht doen zich in deze
zaak niet voor. De militaire kamer acht derhalve het bestanddeel in de telasteleg-
ging “tijd van oorlog” niet wettig en overtuigend bewezen.” (Rechtbank Arnhem
1 maart 2004, MRT 2004, blz. 148, m.nt. G.L.C.). Het tegen dit arrest ingestelde
cassatieberoep is door de Hoge Raad verworpen (HR 11 oktober 2005, LJN
AU2052).
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Artikel 75a

Een verhouding van meerdere tot mindere bestaat ten opzichte van vreemde militairen
slechts voor zover zulks dit bij algemene maatregel van rijksbestuur of door een bij
algemene maatregel van rijksbestuur daartoe aangewezen autoriteit is bepaald.

1. Wetsgeschiedenis

Het artikel is ingevoegd bij de partiële herziening van 1963 (Stb. 1963, 295) en op
1 juli 1965 in werking getreden (Stb. 1965, 80). Bij Rijkswet van 13 december 2012,
Stb. 2013, 25, i.w.tr. 1 juli 2013, Stb. 2013, 51 is het artikel in overeenstemming
gebracht met aanwijzing 68 van de Aanwijzingen voor de regelgeving waarin is
opgenomen dat voor het aanduiden van door de regering vast te stellen of
vastgestelde besluiten de term ‘algemene maatregel van bestuur’ of ‘koninklijk
besluit’ wordt gebruikt.
Zie ook aant. 1 en 2 op art. 67a WMSr.

2. Strekking van de bepaling

Op grond van het artikel bestaat alleen een verhouding van meerdere tot mindere
ten opzichte van vreemde militairen voor zover dit bij algemene maatregel van
rijksbestuur of door een bij algemene maatregel van rijksbestuur daartoe
aangewezen autoriteit is bepaald. Zolang een algemene maatregel van rijksbestuur
als in dit artikel bedoeld niet tot stand is gebracht, kan een opdracht, gegeven door
een buitenlandse militair, dus nooit een dienstbevel zijn. Dit houdt in dat het niet
opvolgen van een zodanige opdracht nooit een van de misdrijven kan opleveren
omschreven in boek 2, titel V, Schending van het dienstbevel.Het levert ook niet een
van deze misdrijven op, indien de opdracht een dienstbelang betreft en de
buitenlandse militair, wat zijn functie betreft, boven de Nederlandse militair is
gesteld. Voor dit stelsel is in 1963 weloverwogen gekozen. De memorie van
toelichting vermeldt hierover: “Een uitputtende regeling van de strafrechtelijke
verhoudingen in bondgenootschappelijke verband kan naar het oordeel van
ondergetekenden niet in de wet worden gegeven. Daarvoor zijn de onderling
verschillende situaties te talrijk en te zeer aan verandering onderhevig. Een
bevredigend systeem kan naar hun mening slechts worden verkregen, indien aan de
Kroon de bevoegdheid wordt gegeven in deze materie het nodige onderscheid te
maken naar gelang van de aard van de bondgenootschappelijke verhouding en van
de functie waarin de betrokken buitenlandse militairen met Nederlandse militairen
in aanraking komen.” (Steffen, blz. 477).
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3. Geen uitvoeringsbepaling

Van de mogelijkheid om de verhouding van meerdere tot mindere ten opzichte van
vreemde militairen te regelen is tot nu toe geen gebruik gemaakt. Evenmin is een
algemene maatregel van rijksbestuur tot stand gebracht als bedoeld in art. 60a of in
art. 67a WMSr.

WMSr Art. 75a - 2 Militair straf- en tuchtrecht - Suppl. 62 (maart 2014)

Art. 75a



Artikel 97

Met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar en zes maanden of geldboete van de
vierde categorie wordt gestraft de militair wiens ongeoorloofde afwezigheid in tijd van
oorlog aan zijn schuld is te wijten:

1°. indien hij daardoor niet kan deelnemen aan een gevecht met de vijand;
2°. indien hij daardoor een bevolen reis, bedoeld in artikel 96, onder 3, niet of niet

geheel medemaakt;
3°. indien als rechtstreeks en onmiddellijk gevolg daarvan schade ontstaat aan of te

duchten is voor de gereedheid tot het daadwerkelijk uitvoeren van een operatie of
oefening van enig onderdeel van de krijgsmacht;

4°. indien de afwezigheid langer dan vier dagen duurt.

1. Wetsgeschiedenis

In het oorspronkelijke ontwerp voor de algehele herziening van 1990 (Kamerstukken
II 1980/81, 16 813 [R1165], nr. 4) bevatte art. 97 (art. 81 in de tekst van 1903 (wet van
27 april 1903, Stb. 111, i.w.tr. 1 januari 1923, Stb 1922, 515), vernummerd tot art. 97
bij wet van 5 juli 1921, Stb. 841, tot invoering van het Wetboek van Militair
Strafrecht en de Wet op de Krijgstucht (Invoeringswet militair straf- en tuchtrecht))
slechts de figuren sub 1o en sub 2o. Nadat echter bij derde nota van verbetering van
15 juli 1988 (Kamerstukken II 1980/81, 16 813 [R1165], nr. 27) in artikel 96 het woord
‘‘oorlog’’ werd vervangen door ‘‘vrede’’ vielen er gaten in de strafbaarstelling van
culpose ongeoorloofde afwezigheid in tijd van oorlog. Bij vierde nota van wijziging
dd. 6 februari 1989 (Kamerstukken II 1980/81, 16 813 [R1165], nr. 28) werden die
lacunes opgevuld door aan art. 97 de figuren sub 3o en sub 4o toe te voegen.
Met betrekking tot de tekstwijziging van het ‘‘achterzeilen’’ ten opzichte van de

oude tekst wordt verwezen naar aant. 5 bij art. 96.

2. Achterzeilen

Zie aant. 5 en aant. 6 onder c bij art. 96 WMSr.

3. Bestanddelen

‘‘Indien als rechtstreeks en onmiddellijk gevolg...’’ enz.: zie onder art. 89 WMSr.
‘‘Tijd van oorlog’’: zie aant. 4 bij art. 77 WMSr onder ‘‘beperkingen’’.
‘‘Gevecht met de vijand’’: zie onder art. 73 WMSr.
‘‘Schuld’’: zie onder art. 96 WMSr.
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4. Jurisprudentie

Zie onder art. 96 WMSr.

5. Tuchtrecht

Zie onder art. 96 WMSr.
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Artikel 98

Met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie
wordt gestraft de militair die zich in tijd van vrede schuldig maakt aan opzettelijke
ongeoorloofde afwezigheid:

1°. indien als rechtstreeks en onmiddellijk gevolg daarvan schade ontstaat aan of te
duchten is voor de gereedheid tot het daadwerkelijk uitvoeren van een operatie of
oefening van enig onderdeel van de krijgsmacht;

2°. indien de afwezigheid langer dan vier dagen duurt.

1. Wetsgeschiedenis

In het voormalige art. 97 (art. 81 in de tekst van 1903 [wet van 27 april 1903,
Stb. 111, i.w.tr. 1 januari 1923, Stb. 1922, 515], vernummerd tot art. 97 bij wet van
5 juli 1921, Stb. 841, tot invoering van het Wetboek van Militair Strafrecht en de
Wet op de Krijgstucht [Invoeringswet militair straf- en tuchtrecht]) werd onder
aanhef en 1o de opzettelijke ongeoorloofde afwezigheid in tijd van vrede en onder
aanhef en 2o die in tijd van oorlog behandeld.
Thans is de opzettelijke ongeoorloofde afwezigheid in tijd van vrede in art. 98 en

die in tijd van oorlog in art. 99 ondergebracht. De beide artikelen zijn zakelijk
gelijkluidend, behoudens ‘‘tijd van vrede’’ resp. ‘‘tijd van oorlog’’, de strafposities en
de drempelduur voor strafbaarheid.
Voor tijd van vrede was in de voormalige tekst een minimum gesteld van één dag

(voor tijd van oorlog gold geen minimum) en een maximum van 30 dagen (voor tijd
van oorlog vier dagen). In geval van langer durende ongeoorloofde afwezigheid
was sprake van ‘‘desertie’’. Het laatste is onder de huidige wet ook het geval. De
bovengrens (voor tijd van vrede 30 dagen en voor tijd van oorlog zeven dagen)
wordt nu echter niet meer in art. 98 (en 99) genoemd, maar volgt uit de omschrijving
van ‘‘desertie’’ in art. 100.
In de huidige tekst is voor strafbaarheid een minimum van vier dagen gesteld (een

afwezigheid van minder dan vier dagen kan een tuchtvergrijp opleveren).
Volgens de MvT van 1990 (Kamerstukken II 1980/81, 16 813 [R1165], nr. 5)

moet de mogelijkheid van de onder 1o vereiste schade in ieder geval na vier dagen
verondersteld worden te bestaan.
Bij Rijkswet van 2 juni 1999, Stb. 343, is een verschrijving hersteld. Door een

omissie stond in de aanhef oorspronkelijk ‘‘ongehoorzaamheid’’ in plaats van
‘‘afwezigheid’’.
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2. Bestanddelen

Voor ‘‘afwezigheid’’, ‘‘dag’’, ‘‘als rechtstreeks en onmiddellijk gevolg daarvan
schade ontstaat of te duchten is voor de gereedheid tot het daadwerkelijk uitvoeren
van een operatie of oefening’’ zie onder art. 96 WMSr.
Onder 2o wordt gesproken van ‘‘de afwezigheid’’. Deze woorden slaan terug op

de aanhef van het artikel, waar sprake is van ‘‘opzettelijke ongeoorloofde afwezig-
heid in tijd van vrede’’.

3. Jurisprudentie

Voor ongeoorloofde afwezigheden, aangevangen in tijd van vrede, resp. in tijd van
oorlog en eindigende in tijd van oorlog, resp. in tijd van vrede: zie aant. 6 onder b bij
art. 96 WMSr.
– Hof Arnhem 22 mei 1991, MRT 1991, blz. 225 hanteert als kwalificatie
‘‘opzettelijke ongeoorloofde afwezigheid, in tijd van vrede, terwijl de afwezigheid
langer dan vier dagen duurt’’, zulks in afwijking van hetgeen vóór de algehele
herziening gebruikelijk was en waarbij de kwalificatie placht te eindigen met de
woorden ‘‘... niet langer dan dertig dagen durende’’ (aldus de jongste gepubliceerde
sententie HMG 3 januari 1989, MRT 1990, blz. 120).
– Hof Arnhem 31 juli 1991,MRT 1992, blz. 39 m.nt. C.: opzettelijke ongeoorloofde
afwezigheid eindigt niet (gaat ook niet over in culpose ongeoorloofde afwezigheid)
nu de verdachte te laat kwam doordat hij te Zwolle, op weg naar zijn onderdeel te
Seedorf, de bus miste; deze omstandigheid ligt binnen zijn risicosfeer. De rechtbank
had, in het vonnis a quo, de verdachte vrijgesproken op grond van het oordeel dat op
het moment van het missen van de bus sprake was van ernstige nalatigheid (de
annotator beveelt aan zich in een dergelijke situatie onverwijld te melden bij de
Koninklijke marechaussee of bij een militair onderdeel).
Zie, in verband met dit arrest, ook Rb. Arnhem 31 mei 1992,MRT 1992, blz. 260

(oponthoud in een verkeersfile geldt niet als overmacht) Rb. Arnhem 26 juli 1992,
MRT 1992, blz. 12 m.nt. J.M.V. (te laat komen voor aanvang dienst doordat bij het
station een (te) kleine bus was ingezet, waarin voor de beschuldigde geen plaats
was zodat hij moest lopen: overmacht). Beide uitspraken zijn vermeld in aant. 6 bij
art. 7 WMT.
– Hof Arnhem 14 augustus 1991 MRT 1992, blz. 35 m.nt. A.E.M.-V.) is van
oordeel dat ‘‘tijd van vrede’’ een bestanddeel is dat in de bewezenverklaring (en in de
tenlastelegging) expliciet dient te worden vermeld; nu dit niet het geval was, volgde
ontslag van alle rechtsvervolging. In haar noot onder het arrest stelt mevrouw Mos
zich op het standpunt dat dit, in de sedert 1991 geldende tekst der afwezigheids-
delicten geobjectiveerde, bestanddeel voldoende is ten laste gelegd door de in de
dagvaarding vermelde data, waarvan de algemene bekendheid leert of van tijd van
vrede dan wel tijd van oorlog sprake was. Dit standpunt stemt overeen met de
jurisprudentie tijdens WOII en komt ons juist voor.
– Rb Arnhem 10 april 1992 (MRT 1992, blz. 217 m.nt. G.L.C.): omdat de
(tuchtrechtelijk) gestrafte op (donderdag) 23 januari voor de controle-arts niet
bereikbaar was en eerst op (maandag) 27 januari te ± 10 uur bij zijn onderdeel
terug was, oordeelde de rechtbank dat hij langer dan vier dagen afwezig was geweest
en vernietigde de strafoplegging wegens onbevoegdheid van de strafoplegger.
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– Hof Arnhem, 18 mei 1994, MRT 1995, blz. 261, m.nt. M.M.D: Het Hof is van
oordeel dat ADV – dan wel compensatieverlof in het kader van de bepalingen
inzake werken rusttijden moet – worden gezien als bewegingsvrijheid, bestemd voor
het inhalen van niet genoten rusttijd. Die bewegingsvrijheid doet de opzettelijke
ongeoorloofde afwezigheid niet eindigen noch onderbreekt deze.

4. Tuchtrecht

Zie aant. 8 bij art. 96 WMSr en de aantekeningen bij art. 79 WMT.
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Artikel 99

Met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie
wordt gestraft de militair die zich in tijd van oorlog schuldig maakt aan opzettelijke
ongeoorloofde afwezigheid:

1°. indien als rechtstreeks en onmiddellijk gevolg daarvan schade ontstaat aan of
te duchten is voor de gereedheid tot het daadwerkelijk uitvoeren van een operatie of
oefening van enig onderdeel van de krijgsmacht;

2°. indien de afwezigheid langer dan twee dagen duurt.

1. Wetsgeschiedenis

In het voormalige art. 97 (art. 81 in de tekst van 1903 [wet van 27 april 1903, Stb.
111, i.w.tr. 1 januari 1923, Stb. 1922, 515], vernummerd tot art. 97 bij wet van 5 juli
1921, Stb. 841, tot invoering van het Wetboek van Militair Strafrecht en de Wet
op de Krijgstucht [Invoeringswet militair straf- en tuchtrecht]) werd onder aanhef
en 1 de opzettelijke ongeoorloofde afwezigheid in tijd van vrede en onder aanhef en
2 die, in tijd van oorlog behandeld.
Thans is de opzettelijke ongeoorloofde afwezigheid in tijd van vrede in art. 98 en

die in tijd van oorlog in art. 99 ondergebracht. De beide artikelen zijn zakelijk
gelijkluidend, behoudens ‘‘tijd van vrede’’ resp. ‘‘tijd van oorlog’’, de strafposities en
de drempelduur voor strafbaarheid.
Zie verder onder art. 98 WMSr.

2. Bestanddelen

Zie onder art. 98 WMSr.

3. Jurisprudentie

Zie onder art. 98 WMSr.

4. Tuchtrecht

Zie onder art. 96 WMSr.
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Artikel 114

Onder zich verwijderen wordt in deze titel mede begrepen het zich schuilhouden of
zich niet bevinden op de plaats, waar de militair zijn dienstverplichtingen behoort te
vervullen.
Onder afwezigheid wordt verstaan het afwezig zijn van de in het vorige lid bedoelde

plaats. De afwezigheid wordt geacht te zijn beëindigd op het tijdstip dat de militair
wederom ter beschikking van de militaire autoriteiten is.
Onder ongeoorloofde afwezigheid wordt mede verstaan de afwezigheid van de

militair zolang deze nalatig is in de uitvoering van de door Ons opgelegde verplich-
tingen of de door Onze Minister vastgestelde regelen voor het geval van verhindering
tot dienstverrichting.

1. Wetsgeschiedenis

Dit artikel is een verbeterde en aangevulde uitgave van het oorspronkelijke artikel
106, dat het nummer 90 droeg in de tekst van 1903 (wet van 27 april 1903, Stb. 111,
i.w.tr. 1 januari 1923 Stb. 1922, 515); het is vernummerd tot 106 bij wet van 5 juli
1921, Stb. 841, tot invoering van het Wetboek van Militair Strafrecht en de Wet op
de Krijgstucht (Invoeringswet militair straf- en tuchtrecht). Art. 90 (oud) luidde:
‘‘Onder zich verwijderen wordt in deze titel verstaan het zich verwijderen, alsmede
het zich schuil houden, afwezig blijven of achterblijven van de plaats of de plaatsen,
waar de militair zich ter vervulling van de op hem rustende dienstverplichtingen
behoort te bevinden; onder afwezigheid het afwezig zijn van die plaats of plaatsen.’’
Bij Rijkswet van 2 juni 1999, Stb. 343, is het derde lid enigszins aangepast. Tot die
wijziging luidde de tekst: ‘‘Onder ongeoorloofde afwezigheid wordt mede begrepen
de afwezigheid van de militair die nalatig is geweest in de uitvoering van de door
Ons opgelegde verplichtingen of de door Onze Minister vastgestelde regelen voor
het geval van verhindering tot dienstverrichting.’’ Zie verder aant. 4.

2. Algemene opmerkingen

De algehele herziening van 1990 bracht twee verbeteringen aan in de tekst van het
voormalige artikel 106, namelijk (in het tweede lid van het artikel) de aanvulling van
het begrip ‘‘afwezigheid’’ en (in het derde lid) de aanvulling van het begrip
‘‘ongeoorloofde afwezigheid’’ in geval van het niet nakomen van de regelingen in
geval van ziekte.
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3. Tweede lid (afwezigheid)

Voor het beëindigen van de afwezigheid is beslissend dat een situatie is ontstaan
waarin de autoriteiten rechtstreeks of indirect het gezag over de militair weer
kunnen uitoefenen; daarom is gekozen voor de term van het ‘‘wederom ter
beschikking van de militaire autoriteiten zijn’’ (Kamerstukken II 1980/81, 16 813
[R1165], nr. 5, blz 64 [MvT].
Blijkens de geschiedenis van deze bepaling, zoals zij in de tekst van 1903

voorkwam, dient het begrip ‘‘plaats waar de militair zijn dienstverplichtingen
behoort te vervullen’’ ruim te worden opgevat (zie Van der Hoeven II, blz. 130).
Dat wil zeggen dat (voor wat de afwezigheidsdelicten betreft) onder die ‘‘plaats’’
moet worden verstaan de gehele eenheid (schip, kazerne, vliegbasis e.d.) en niet
alleen de werkplek in engere zin. Afwezigheden van de werkplek kunnen een
overtreding opleveren van art. 106 WMSr of de schending van de gedragsregel
van art. 9 WMT. Voor laatstgenoemd artikel wordt verwezen naar Rb Arnhem 17
mei 1991, MRT 1991, blz. 231, m.nt. C.: zonder toestemming zich aan zijn
dienstverplichtingen onttrokken door zich naar zijn legeringskamer te begeven,
en naar Rb Arnhem 28 augustus 1992, MRT 1993, blz. 116, m.nt. G.L.C.:
gedurende circa 25 minuten langer dan toegestaan van zijn werkplek weggebleven
voor het nuttigen van de lunch in de kantine.
Art. 114 lid 2 WMSr bepaalt voorts dat ‘‘de afwezigheid wordt geacht te zijn

beëindigd op het tijdstip dat de militair wederom ter beschikking van de militaire
autoriteiten is’’. Opmerkelijk is dat het artikel in zo’n geval de afwezigheid geëindigd
acht (terwijl dat feitelijk niet het geval is) in plaats van de ongeoorloofdheid van de
afwezigheid als beëindigd te beschouwen.
Deze bepaling geeft aan het begrip ‘‘plaats waar de militair zijn dienstverplich-

tingen behoort te vervullen’’ een wel heel ruime betekenis. Zij leidt er immers toe dat
een militair, die bijv. ‘s morgens om 08.00 uur bij zijn eenheid aanwezig dient te zijn,
rechtens niet afwezig is als hij zich om 08.00 uur niet bij zijn eenheid maar elders in
het land, of zelfs in het buitenland, bij een willekeurige (Nederlandse) militaire
autoriteit meldt. Hij zal dan hoogstens tuchtrechtelijk gestraft kunnen worden
wegens schending van de gedragsregel van art. 9 WMT; strafrechtelijke vervolging
(wegens overtreding van art. 106 WMSr) zal niet, althans hoogst zelden, tot een
veroordeling kunnen leiden wegens de bestanddelen ‘‘een bepaalde soort van
dienstverplichtingen’’ en het ‘‘als rechtstreeks en onmiddellijk gevolg daarvan’’
ontstaan of te duchten zijn van gevaar, zoals in dat artikel beschreven.
Een nadere regeling omtrent plaats en tijd van beëindiging der ongeoorloofde

afwezigheid was zeer gewenst: in de jurisprudentie, vooral in die tijdens WO II,
bestonden daaromtrent onaanvaardbare verschillen van opvatting. Bovendien
leidde een strikte handhaving van de opvatting dat de afwezigheid eerst officieel
een einde heeft genomen zodra de schuldige is teruggekeerd of teruggebracht bij
het schip of de inrichting, waar hij was geplaatst (‘‘in de rol liep’’) tot problemen als
ten tijde van de terugkeer dat schip niet meer bestond of de afwezige om
administratieve redenen formeel in de rol van een andere inrichting was geplaatst.
Zie over dit alles W. H. Vermeer: ‘Tijd en plaats van aanvang en einde van
ongeoorloofde afwezigheid’, MRT 1947, blz. 587, waar ook uitvoerige jurispru-
dentie is vermeld.
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4. Derde lid (ongeoorloofde afwezigheid)

Volgens de memorie van toelichting 1990 was de reden voor het uitbreiden van het
begrip ‘‘ongeoorloofde afwezigheid’’ gelegen in de omstandigheid dat in het
ontwerp AMAR en (het inmiddels vervallen) RRDpl de verplichtingen zijn
opgenomen, die de militairen in acht hebben te nemen als zij wegens ziekte of om
andere redenen verhinderd zijn hun werkzaamheden te verrichten. Ook in dit
opzicht is de nieuwe tekst een verbetering; voordien bestond onduidelijkheid
omtrent de rechtstoestand in geval van niet-gemelde ziekte die op zichzelf stond,
resp. die, welke aansloot aan opzettelijke of aan culpose ongeoorloofde afwezigheid
of aan verlof.
Regels voor het geval van verhindering tot dienstverrichting bevatten bijv. art.

93, eerste lid, AMAR. Deze bepalingen verplichten de militair in werkelijke dienst,
die wegens ziekte geheel of gedeeltelijk verhinderd is dienst te verrichten, hiervan
kennis te geven aan zijn commandant (of de daartoe door deze aangewezen
functionaris) en bovendien een arts (of tandarts) te consulteren. Nadere regels zijn
gegeven in de Regeling ziek- en hersteldmelding defensiepersoneel (ministeriële
regeling van 7 mei 2003, inwerkinggetreden per 28 mei 2004).
Ingevolge de memorie van toelichting bij de wijziging van het derde lid (Kamer-

stukken II, 1996/97, 25 454 [R1595], nr. 3, blz. 37) is de bedoeling van deze regeling
‘‘dat de commandant weet waar zijn personeel is en dat hij maatregelen kan nemen
ten aanzien van het personeel dat wegblijft (bijvoorbeeld ziektecontrole aanvragen).
Bij nalatigheid wordt dit gefrustreerd. Door het achterwege laten van een ziekmel-
ding blijft de commandant in onwetendheid verkeren. Ook indien de zieke militair
niet op het opgegeven adres verblijft, wordt de mogelijkheid van bijvoorbeeld de
controle door een militaire arts onmogelijk gemaakt. Het ligt in de rede de
afwezigheid dan als ongeoorloofd aan te merken.
Wanneer echter de nalatigheid wordt hersteld, kan de commandant zijn maat-

regelen treffen. De wijziging van dit artikel per 1 januari 2000 beoogt de afwezigheid
van de militair slechts als ongeoorloofd aan te merken zolang hij nalatig is, en de
ongeoorloofdheid te laten eindigen op het moment dat de militair heeft voldaan aan
alle verplichtingen bij dienstverhindering.’’ Het is echter niet zo, dat door een
ziekmelding die aan de daaraan gestelde regels voldoet, elke afwezigheid tot een
geoorloofde wordt (of, volgens de terminologie van het artikel: de afwezigheid
geacht wordt te zijn geëindigd).
Wanneer namelijk, na een formeel-correcte ziekmelding, geconstateerd wordt dat

de afwezige militair niet (zodanig) ziek is (dat hij zich niet naar zijn onderdeel had
kunnen begeven) dan wordt hij geacht ongeoorloofd afwezig te zijn vanaf het
moment dat hij voor de dienst aanwezig had moeten zijn. Aldus Rb. Arnhem 10
september 1993 (MRT 1994, blz. 12, m.nt. G.L.C.): ‘‘Indien oordeelkundig wordt
vastgesteld dat de beschuldigde zich wellicht lichtvaardig heeft ziek gemeld, omdat
het ziektebeeld dit niet rechtvaardigde, leidt dit tot ongeoorloofde afwezigheid’’,
aldus de Rechtbank.
Een militair, die thuis door ziekte wordt getroffen, kan naar het oordeel van de

militaire rechter slechts geoorloofd thuis blijven, indien hij ten gevolge van zijn
ziekte niet tot reizen in staat is. Zie hierover Rb. Arnhem 22 mei 1992, MRT 1992,
blz. 289, m.nt. G.L.C.
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5. Jurisprudentie

– HMG 12 oktober 1988 (cassatie-beroep verworpen HR 13 maart 1990; MRT
1990, blz. 182, m.nt. W.H.V.): ongeoorloofd afwezig werd geacht de dpl. soldaat,
die buitengewoon verlof had gekregen om zich in het buitenland te oriënteren
omtrent een woning omdat hij zich, na het voltooien van zijn dienstplicht, aldaar
wilde vestigen, doch die in werkelijkheid gedurende dat verlof vakantie had
genomen.
– Hof Arnhem 31 juli 1991,MRT 1992, blz. 39 m.nt. C.: opzettelijke ongeoorloofde
afwezigheid eindigt niet (gaat ook niet over in culpose ongeoorloofde afwezigheid)
nu de verdachte te laat kwam doordat hij te Zwolle, op weg naar zijn onderdeel te
Seedorf, de bus miste; deze omstandigheid ligt binnen zijn risicosfeer. (De anno-
tator beveelt aan, zich in zo’n situatie onverwijld te melden bij de Koninklijke
marechaussee of bij een militair onderdeel).
Zie in verband met dit arrest ook de uitspraak Rb Arnhem 31 mei 1992, MRT

1992, blz. 260 (oponthoud in een verkeersfile geldt niet als overmacht) en van 26 juli
1992,MRT 1992, blz. 12 m.nt. J.M.V. (te laat komen voor aanvang dienst doordat
bij het station een (te) kleine bus was ingezet, waarin voor de beschuldigde geen
plaats was zodat hij moest lopen: overmacht). Beide uitspraken zijn vermeld in
aant. 6 bij art. 7 WMT.
– Rb. Arnhem 10 april 1992, MRT 1992, blz. 217 m.nt. G.L.C. De beschuldigde
was op (donderdag) 23 januari 1992 te 14.25 uur voor de controle-arts niet
bereikbaar, zodat het ‘‘ervoor moet worden gehouden dat de beschuldigde die
gehele 23e januari 1992 ongeoorloofd afwezig is geweest’’. Hij meldde zich op
(maandag) 27 januari 1992 terug, op welk moment hij derhalve langer dan vier
dagen ongeoorloofd afwezig was geweest.
– Rb. Arnhem, 18 maart 1994,MRT 1994, blz. 229, m.nt. J.R.G.J.: het verweer van
de beschuldigde dat hij volledig te goeder trouw was omdat een arts van een
(andere) kazerne hem telefonisch had medegedeeld dat hij in verband met zijn
klachten thuis kon blijven, verworpen omdat hij, naar het op eigen waarneming
gebaseerde oordeel van de controle-arts, ten onrechte ziek thuis was.
– Rb. Arnhem, 13 juni 1995, MRT 1996, blz. 56, m.nt. G.L.C.: een dpl. kanonnier
was tuchtrechtelijk gestraft wegens ongeoorloofde afwezigheid gedurende twee en
een half uur. Niet was echter aangetoond dat betrokkene gedurende die tijd de
kazerne had verlaten; er was derhalve geen sprake van ongeoorloofde afwezigheid.
De rechtbank vernietigde de bestreden uitspraak en strafte wegens zich onttrekken
aan dienstverplichtingen (art. 9 WMT).
– Rb. Arnhem, 13 juni 1995, MRT 1996, blz. 58, m.nt. N.J.: een matroos 1e kl.
komt te laat aan boord wegens te laat van huis vertrekken, treinvertraging en open
brug: door niet tijdig van huis te vertrekken heeft hij zichzelf in de positie gebracht
dat hij reeds daardoor niet tijdig aan boord zou kunnen zijn.
– Rb. Arnhem, 26 juli 1996, MRT 1997, blz. 118 m.nt. A.M.v.G.: De nieuwe
regeling ‘‘Invoering sociaal medische begeleiding bij ziekteverzuim militair perso-
neel KL’’ van 28 maart 1995, nr. KL 14.199/T, is vastgesteld door de Directeur
Personeel KL. De rechtbank constateert dat deze regeling niet door of namens de
minister is vastgesteld, zodat niet gesproken kan worden van ongeoorloofde
afwezigheid in de zin van art. 114 lid 3 WMSr (...). Het betreffende delictsbe-
standdeel kan derhalve niet bewezen worden geacht.
– Rb. Arnhem 8 september 2008, MRT 2011, blz. 160: de militaire kamer is van
oordeel dat een militair nalatig heeft gehandeld doordat hij had verzuimd om, naast
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de ziekmelding bij zijn groepscommandant, een arts te consulteren. Aangezien de
rechtbank van oordeel is dat verdachte niet opzettelijk heeft gehandeld, volgt
vrijspraak van de desbetreffende ongeoorloofde afwezigheid. Omdat de militair
zich had ziek gemeld conform de Regeling ziek- en hersteldmelding defensieperso-
neel, welke regeling - anders dan artikel 93 lid 1 van het AMAR - geen consultatie
van een arts vereist, kan de annotator de militaire kamer niet volgen in haar
overweging dat de militair nalatig heeft gehandeld door geen arts te consulteren.
– HR 1 juni 2010, LJN BL8793: ongeoorloofd afwezig zijn in de zin van art. 114.3
WMSr. ‘s Hofs oordeel dat verdachte ongeoorloofd afwezig is geweest in de zin van
art. 114.3 WMSr is onjuist, noch onbegrijpelijk. [....] ‘s Hofs oordeel dat verdachte
zich niet heeft gehouden aan de voorschriften van de Regeling ziek- en hersteldmel-
ding en er derhalve sprake is van een ongeoorloofde afwezigheid, geeft gelet op de
wettelijke bepalingen, geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en behoefde,
mede gelet op hetgeen de raadsman te dien aanzien heeft aangevoerd, geen nadere
motivering’’. Het cassatieberoep betrof Hof Arnhem 18 september 2008, LJN
BF3699: ‘‘Bovendien is ook sprake van ongeoorloofde afwezigheid omdat ver-
dachte zich niet heeft gehouden aan de voorschriften van de Regeling ziek- en
hersteldmelding defensiepersoneel’’. De vader van de militair had verklaard dat hij
zijn zoon één of twee weken nadat deze geblesseerd was geraakt telefonisch ziek had
gemeld. Het onderdeel van de militair was toen op oefening. De militair was niet
bereikbaar voor zijn commandant.
– Hof Arnhem-Leeuwarden 29 augustus 2013, MRT 2014, blz. 40: na zijn verlof
heeft verdachte zich niet opnieuw ziek gemeld bij zijn commandant, maar hij heeft
volstaan met het sturen van een sms aan een sergeant waarin hij aangaf ziek te zijn.
De Regeling ziek- en hersteldmelding defensiepersoneel houdt niet alleen in dat een
melding telefonisch moet plaatsvinden bij de commandant, maar ook dat een arts
geraadpleegd moet worden. Nu verdachte zich daaraan niet heeft gehouden,
waarbij het hof met name acht slaat op het feit dat hij geen arts heeft geraadpleegd,
[...] was hij [...] ongeoorloofd afwezig.

6. Literatuur

– G.L. Coolen, ‘Ziek thuis en ongeoorloofd afwezig’, MRT 1993, blz. 77 (zie ook
reactie van J.A.M. Bruins Slot, MRT 1993, blz. 238).
– S. van Groningen, ‘Ongeoorloofde afwezigheid, onderbroken door verlof of
ziekte’, MRT 1985, blz. 281.
– H.M. Parson, ‘Ongeoorloofde afwezigheid’, MRT 1994, blz. 137.
– P. de Rijk, ‘Van ziek thuis tot en met ongeoorloofde afwezigheid’,MRT 1974, blz.
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7. Plaatsing van het artikel

Opvallend is de plaatsing van dit ‘‘verklaringsartikel’’ buiten de ‘‘verklaringstitel’’
(titel IV van het eerste boek).
Hetzelfde doet zich voor bij art. 124 (gelijkstelling van een schildwacht en een

patrouille met een meerdere).
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Titel IV: Misdrijven waardoor de militair het

functioneren van de krijgsmacht belemmert

Commentaar door: W. H. Vermeer
Voortgezet door: R.R.H. Laurens

Oorspronkelijk bevatte titel IV de ‘‘misdrijven tegen de ondergeschiktheid’’:
beledigen of bedreigen van een meerdere, ongehoorzaamheid, insubordinatie e.d.
Het oorspronkelijke opschrift paste volgens de regering (Kamerstukken II 1980/81,
16 813 [R1165], nr. 5, blz 65 [MvT]) in de sterke benadrukking van de onderge-
schiktheid als noodzakelijke voorwaarde voor het door de krijgsmacht kunnen
vervullen van zijn taak. Het werd echter juister geacht het uiteindelijk te bescher-
men rechtsgoed: het zo goed mogelijk functioneren van de krijgsmacht, in het
opschrift van deze titel aan te duiden.

Artikel 115

Met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar en negen maanden of geldboete van de
vierde categorie wordt gestraft de militair die door het stelselmatig niet nakomen van
dienstverplichtingen het functioneren van de krijgsmacht belemmert.
Indien het feit wordt gepleegd in tijd van oorlog wordt gevangenisstraf van ten

hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie opgelegd.

1. Wetsgeschiedenis

Deze bepaling is geheel nieuw; zij kwam in het vorige wetboek niet voor.

2. Algemene opmerkingen

In het oorspronkelijk ontwerp voor de algehele herziening van 1990 (Kamerstukken
II 1980/81, 16 813 [R1165], nr. 3) bevatte het eerste lid van dit artikel het bestanddeel
‘‘hij die ...’’. Bij gewijzigd voorstel van wet, in 1986 (Kamerstukken II 1985/86, 16 813
[R1165], nr. 17), werd dat bestanddeel vervangen door ‘‘de militair die ...’’.
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3. Stelselmatig

Volgens de MvT (Kamerstukken II 1980/81, 16 813 [R1165], nr. 5) beziet dit artikel
het delict vanuit het oogpunt van de belemmering van het functioneren van de
krijgsmacht. Het gaat daarbij niet zozeer om de bestrijding van een simpele
herhaling van lichte feiten. De ratio is veeleer, dat door een continuı̈teit van
belemmeringen – die elk op zichzelf niet strafbaar behoeven te zijn – de doelmatige
werking van de krijgsmacht zodanig wordt aangetast, dat schade wordt toegebracht
aan haar doelstellingen. Wil dus het feit strafwaardig zijn, dan moet er sprake zijn
van een samenhangende reeks van kleinere opzettelijke gedragingen die tezamen
belemmerend kunnen werken.
In de Tweede Kamer is op 23 februari 1989 nog gedebatteerd over het begrip

‘‘stelselmatig’’. De Minister van Justitie omschreef dit als het ‘‘keer op keer en met
een zekere mate van bedoeling, zijn verplichtingen niet nakomen’’ (Handelingen II,
1989/90, blz. 5212-5213; MRT 1989, blz. 229).

4. Tijd van oorlog

Zie aant. 4 op art. 77 WMSr onder ‘‘beperkingen’’.

5. Jurisprudentie

– Rb Arnhem 19 maart 1991, MRT 1991, blz. 222: in 1990 meermalen gepleegde
opzettelijke ongehoorzaamheid en opzettelijke ongeoorloofde afwezigheid, voor
welke feiten betrokkene naar de Krijgsraad was verwezen en die na 1 januari 1991
werden berecht. Volgens de ter terechtzitting gewijzigde tenlastelegging zou het
feitencomplex strafbaar zijn gesteld bij art. 115 WMSr (in casu kon geen veroor-
deling volgen omdat in 1990 geen met art. 115 vergelijkbare strafbepaling bestond).
– Rb Arnhem 13 maart 1992, MRT 1992 blz. 312 m.nt. A.E.M.-V.: veroordeling
wegens door stelselmatig niet-nakomen van dienstverplichtingen belemmeren van
het functioneren van de krijgsmacht (onttrekkingen aan dienstverplichtingen,
ongehoorzaamheden, te laat komen voor wachtappel, alcoholgebruik tijdens
oefening e.d.). Voorts (afzonderlijk gekwalificeerd) opzettelijke ongeoorloofde
afwezigheid van zijn onderdeel in Seedorf gedurende omstreeks 7 dagen. In de
annotatie wordt diep ingegaan op de in de MvT gestelde eis dat er sprake moet zijn
van een samenhangende reeks van kleinere opzettelijke gedragingen die – hoewel
elk op zichzelf niet noodzakelijkerwijze strafbare feiten – tezamen zodanig belem-
merend werken dat inbreuk wordt gemaakt op de primaire taak, op de doelstelling
van de krijgsmacht in de meest strikte zin; de annotator is van oordeel dat het
artikel op gespannen voet staat met het legaliteitsbeginsel en zich niet goed
verdraagt met de scheiding tussen het militaire straf- en tuchtrecht.
– Rb Arnhem 29 januari 1992/Hof Arnhem 21 oktober 1992,MRT 1993 blz. 80/81
m.nt. A.E.M.-V.: vrijspraak van het tenlastegelegde stelselmatig niet nakomen van
dienstverplichtingen (in een tijdvak van 14 dagen driemaal op verschillende wijzen
zijn wachtverplichtingen verzaakt). Rb: het stelselmatige karakter niet bewezen
omdat het drie zelfstandige incidenten betreft, zonder bedoeling van algemeen
verzet. Hof: hoewel de verweten gedragingen alle betrekking hebben op het
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Artikel 118

Als schuldig aan feitelijke insubordinatie wordt met gevangenisstraf van ten hoogste
vier jaren of geldboete van de vierde categorie gestraft de militair die opzettelijk met
geweld of bedreiging met geweld hetzij zich tegen een meerdere in de uitoefening van
diens functie verzet, hetzij hem de vrijheid in die uitoefening ontneemt, hetzij hem
dwingt enige dienst te verrichten of na te laten.
De schuldige wordt gestraft:
1. met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of geldboete van de vierde

categorie, indien het misdrijf of de daarmee gepaard gaande feitelijkheden enig
lichamelijk letsel ten gevolge hebben;

2. met gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren of geldboete van de vijfde
categorie, indien zij zwaar lichamelijk letsel ten gevolge hebben;

3. met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde
categorie, indien zij de dood ten gevolge hebben.

1. Wetsgeschiedenis

‘‘Feitelijke insubordinatie’’ was aanvankelijk een ‘‘misdrijf tegen de ondergeschikt-
heid’’ (het oorspronkelijke opschrift van titel IV) en bevatte de feitelijke aanranding
van en het verzet tegen een meerdere, het hem van zijn vrijheid van handelen
beroven en het hem dwingen tot het volvoeren of nalaten van een dienstverrichting.
Het feit werd, in zijn eenvoudigste vorm als art. 101 in de tekst van 1903 (wet van 27
april 1903, Stb. 111, i.w.tr. 1 januari 1923 Stb. 1922, 515), vernummerd tot 117 bij
wet van 5 juli 1921, Stb. 841, tot invoering van het Wetboek van Militair Strafrecht
en de Wet op de Krijgstucht (Invoeringswet militair straf- en tuchtrecht), bedreigd
met ten hoogste acht jaren gevangenisstraf. In verband met de gewijzigde strekking
van de titel IV werden de insubordinatie-artikelen bij de algehele herziening van
1990 aangepast. De nieuwe opzet zocht aansluiting bij de art. 179 e.v. Sr, (kort
gezegd:) het met geweld dwingen van een ambtenaar tot volvoeren of nalaten van
een ambtsverrichting. Daartoe werd het bestanddeel van het enkele ‘‘feitelijk
aanranden’’ geschrapt en werd als voorwaarde voor strafbaarheid het zich in de
uitoefening van diens functie bevinden van de meerdere, ingevoegd.
In deMvT (Kamerstukken II 1980/81, 16 813 [R1165], nr. 5) en in verdere stukken

luidde de voorlaatste tussenzin van het eerste lid: ‘‘hetzij hem de vrijheid in die
uitoefening ontneemt,’’; in de aan de Eerste Kamer aangeboden tekst en in de tekst
van 1990 (Stb. 1990, 368) werd gesproken van ‘‘hetzij hem de vrijheid in de
uitoefening ontneemt’’. Deze fout is bij Rijkswet van 2 juni 1999, Stb. 343, hersteld.
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2. Algemene opmerkingen

Ofschoon bij de algehele herziening van 1990 de straf op feitelijke insubordinatie
door halvering werd gebracht op vier jaar gevangenisstraf, is die straf nog steeds
hoger dan die, bedreigd in art. 179 Sr. Dit werd juist geacht met het oog op de
grotere ernst van de militaire vorm van het delict. De halvering van de maximum
straf ten opzichte van het oorspronkelijke artikel werd verantwoord geacht omdat
in het nieuwe insubordinatie-delict het element van de persoonlijke aantasting is
verdwenen; dat element is ondergebracht in titel VIII: ‘‘Misdrijven tegen de
persoon’’.
Opmerkelijk bij dit alles is dat de tekst van het commune scheepvaartmisdrijf van

‘‘insubordinatie’’ (art. 395 Sr) nog steeds overeenstemt met de tekst van het
voormalige art. 117 WMSr en spreekt van de feitelijke aanranding van een
meerdere (ongeacht of die meerdere al of niet doende was in de uitoefening van
zijn functie), het zich met geweld of bedreiging met geweld tegen hem verzetten en
het hem opzettelijk van zijn vrijheid van handelen beroven. In zoverre wordt bij de
koopvaardij en de zeevisserij de ondergeschiktheid sterker gehandhaafd dan bij de
Koninklijke Marine (resp. bij de overige krijgsmachtdelen). Want wel zijn de niet
uit het voormalige art. 117 WMSr overgenomen vormen (die, welke een aantasting
van de persoon betreffen) overgebracht naar titel VIII, maar daar zijn zij ontdaan
van het ondergeschiktheidselement. Daar zijn strafbaar gesteld misdrijven tegen de
persoon van ‘‘een andere militair’’ of van ‘‘iemand die anderszins bij of ten behoeve
van de krijgsmacht werkzaam is’’.
Met betrekking tot de strafverhogingen volgens het tweede lid (intreden van

lichamelijk letsel of de dood) is voor een nauwere aansluiting bij art. 181 Sr
gekozen, in verband waarmede thans een afzonderlijke strafpositie voor zwaar
lichamelijk letsel is opgenomen.
De nieuwe opzet heeft voorts tot gevolg dat de bijzondere, zwaardere, strafbaar-

heid in geval van voorbedachte raad (het voormalige artikel 118) is komen te
vervallen. Aan deze zwaardere schuldvorm wordt, aldus de MvT (Kamerstukken II
1980/81, 16 813 [R1165], nr. 5, blz. 67), in het strafrecht alleen relevantie toegekend
bij delicten tegen de persoon.

3. Bestanddelen

‘‘Meerdere’’: zie art. 67, 67a, 75a WMSr.
‘‘Geweld’’: zie art. 81 Sr.
‘‘Zwaar lichamelijk letsel’’: zie art. 82 Sr.

4. Jurisprudentie

– Kr. b/d Zeem. i/h Oosten 13 mei 1949,MRT 1949, blz. 444): veroordeling van een
arrestant die zijn voet tussen de celdeur plaatste en tegen de celdeur duwde
waardoor een meerdere niet in staat was de celdeur te sluiten, wegens het een
meerdere dwingen enige dienstverrichting na te laten.
– Hof Arnhem 17 juni 1992, MRT 1992, blz. 318, m.nt. C., betreft de veroordeling
van een dpl. soldaat die zich met geweld had verzet tegen een majoor in de
uitoefening van zijn functie: de majoor had de verdachte aangehouden bij
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ontdekking op heterdaad van een tuchtvergrijp (art. 102 WMT). Ter zake van het
eveneens gepleegde verzet tegen een andere majoor, die de eerstbedoelde assistentie
verleende, werd verdachte vrijgesproken, omdat niet was gebleken dat hem was
verzocht bijstand te verlenen (zie art. 102, tweede lid WMT – cfm. art. 108 Sr).
– Hof Arnhem-Leeuwarden 2 mei 2013, MRT 2013, blz. 193. Tijdens een oefening
te Bergen-Hohne schopte een korporaal der eerste klasse zijn direct leidinggevende,
een sergeant der eerste klasse, tegen het hoofd. Het slachtoffer hield daar een
gebroken neus, oogkas, jukbeen en bovenkaak aan over. De korporaal der eerste
klasse wordt door het hof veroordeeld voor feitelijke insubordinatie en zware
mishandeling. De rechtbank had de korporaal der eerste klasse vrijgesproken van
de feitelijke insubordinatie omdat de sergeant der eerste klasse weliswaar de
militaire meerdere was, maar niet was gebleken dat deze toen ook, zoals was
tenlastegelegd, feitelijk zijn functie als direct leidinggevende uitoefende. Het hof is
van oordeel dat het begrip direct leidinggevende niet te eng dient te worden
uitgelegd en stelt vast dat wel sprake was van ‘‘uitoefening van zijn functie als
direct leidinggevende’’. Het hof overweegt daartoe dat het slachtoffer de militaire
meerdere was van verdachte. Hij was diens groepscommandant in Nederland en
daarmee zijn direct leidinggevende. Aan deze organieke gezagsverhouding wordt in
beginsel niet afgedaan door een, ten gevolge van operationele of oefenomstandig-
heden, plaatselijke en/of tijdelijke functie-uitoefening elders. In dit soort omstan-
digheden kan de militair afhankelijk van de duur van de tijdelijke relatie in
voorkomend geval meer dan één direct leidinggevende hebben. In casu betrof het
een relatief korte oefening waarin beiden min of meer in hetzelfde functiegebied
werkzaam waren. Bovendien betrof het verschil van mening een dienstaangelegen-
heid, die betrekking had op hun reguliere functionele verhouding.

5. Tuchtrecht

Het met het hier besproken misdrijf samenhangende tuchtvergrijp is in art. 14
WMT omschreven als het een andere militair of iemand, die anderszins bij of ten
behoeve van de krijgsmacht werkzaam is, zonder noodzaak hinderen bij de
uitoefening van zijn taak.
De scheiding tussen het misdrijf van art. 118 WMSr en art. 14 WMT wordt

gevormd doordat voor het misdrijf wordt geëist:
– dat het feit wordt gepleegd tegen een meerdere (het tuchtvergrijp spreekt van

‘‘een ander militair of iemand die anderszins ten behoeve van de krijgsmacht
werkzaam is’’);

– dat geweld of bedreiging met geweld wordt gebruikt voor verzet tegen de
uitoefening van zijn functie (het tuchtvergrijp spreekt van ‘‘zijn taak’’), voor het
hem ontnemen van de vrijheid in die uitoefening, of voor het hem dwingen enige
dienst te verrichten of na te laten.
Het tuchtvergrijp bevat echter het bestanddeel ‘‘zonder noodzaak’’.
Evenals het geval is bij het (bij art. 117 WMSr behandelde) art. 13 WMT geldt

ook voor art. 14 dat het ook geldt buiten de tijd waarin de militair dienst doet of
behoort te doen en buiten een militaire plaats, dus indien hij zich buiten de militaire
samenleving bevindt.
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Artikel 128

Met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete
van de vijfde categorie wordt gestraft de militair die opzettelijk een dienstbevel om aan
een gevecht met de vijand deel te nemen, of tegenover deze stand te houden, niet
opvolgt.

1. Wetsgeschiedenis

Het artikel is, samen art. 126 en 127, bij de algehele herziening van 1990 in de plaats
gekomen van art. 114 (oud) WMSr.
In het oorspronkelijke ontwerp van rijkswet droeg het artikel het nummer 129; bij

aanbieding van het ontwerp aan de Eerste Kamer kreeg het nummer 128. Tevens
werd toen voorzien in oplegging van een geldboete.
Het laatste lid van art. 114 (oud) WMSr luidde: “Indien het bevel het werkdadig

optreden tegen de vijand, of de bestrijding van ogenblikkelijk zeegevaar betrof,
wordt de schuldige gestraft met de dood, levenslange gevangenisstraf of tijdelijke
van ten hoogste twintig jaren.” In art. 128 (nieuw) WMSr is de toevoeging “of de
bestrijding van ogenblikkelijk zeegevaar” niet overgenomen. De memorie van
toelichting vermeldt hieromtrent: “Ten slotte is het criterium ‘bestrijding van
ogenblikkelijk zeegevaar’ niet in de nieuwe bepaling overgenomen. Naar huidig
inzicht kan dit belang voldoende worden beschermd door de strafbepalingen van de
artikelen 127 en 128 (thans: 126 en 127)” (Kamerstukken II 1980/81, 16 813 [R
1165], nr. 5, blz. 74). Het artikel is laatstelijk gewijzigd bij Rijkswet van 13 december
2012, Stb. 2013, 25, i.w.tr. per 8 februari 2013 (Stb. 2013, 51): de maximale tijdelijke
gevangenisstraf is verhoogd van twintig tot dertig jaar.

2. Strekking van de bepaling

Met betrekking tot de strekking van het artikel vermeldt de memorie van
toelichting: “In artikel 129 (thans: 128) gaat het niet, zoals in artikel 128 (thans:
127), ook in het derde lid onder 3�, om een optreden van de krijgsmacht in het
algemeen, maar om de gevechtshandelingen zelf. De consequenties van het onjuist
opvolgen van bevelen, en daarmede de strafrechtelijke aansprakelijkheid zijn bij
deze handelingen veel zwaarder.” (Kamerstukken II 1980/81, 16 813 [R 1165], nr.
5, blz. 74)
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3. Dienstbevel

Voor de inhoud van het begrip “dienstbevel” zie aant. 2 op art. 125 WMSr.

4. Niet opvolgen

Voor de betekenis van de term “niet-opvolgen” zie aant. 4 op art. 126 WMSr.

5. Bevel om aan een gevecht met de vijand deel te nemen enz.

Blijkens de memorie van toelichting is de aanduiding “werkdadig optreden tegen
de vijand”, die voorkwam in het laatste lid van art. 114 (oud) WMSr, in het nieuwe
artikel vervangen door “gevecht met de vijand”, uitsluitend om aansluiting te
zoeken bij de formulering van artikel 84 onder 3� WMSr. “Zij kon worden bekort
zonder aan de strekking af te doen.” (Kamerstukken II 1980/81, 16 813 [R 1165],
nr. 5, blz. 74).
Met betrekking tot het laatste lid van art. 114 (oud) hield de memorie van

toelichting destijds slechts in: “Het slot van het artikel vermeldt enkele gevallen
van opzettelijke ongehoorzaamheid ter zake waarvan de oplegging der doodstraf
noodzakelijk kan wezen.” (Van der Hoeven II, blz. 233).
Wat het begrip “vijand” betreft bepaalt art. 87 Sr dat daaronder ook

opstandelingen begrepen worden.
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Artikel 135

Onder dienstvoorschrift wordt verstaan een bij of krachtens algemene maatregel van
rijksbestuur of van bestuur dan wel een bij of krachtens landsverordening
onderscheidenlijk landsbesluit gegeven schriftelijk besluit van algemene strekking
dat enig militair dienstbelang betreft en een tot de militair gericht ge- of verbod bevat.

1. Wetsgeschiedenis

Het artikel (aanvankelijk genummerd 136) is bij de algehele herziening van 1990, te
zamen met de volgende twee artikelen, in de plaats gekomen van art. 135 (oud) dat
luidde: “De militair die opzettelijk nalaat enig door Ons of van Onzentwege
vastgesteld dienstvoorschrift op te volgen, dat door Ons als voorschrift in de zin van
dit artikel is aangeduid of die zodanig voorschrift eigendunkelijk overschrijdt,
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen maanden.”
Bij Rijkswet van 2 juni 1999, Stb. 343, zijn de woorden “dan wel een bij of

krachtens landsverordening onderscheidenlijk landsbesluit” aan het artikel toege-
voegd, omdat geen rekening was gehouden met de omstandigheid dat de rechts-
positie van Antilliaanse en Arubaanse dienstplichtigen bij landsverordening,
onderscheidenlijk landsbesluit geschiedt (Kamerstukken II 1996/96, 25 454
[R 1595], blz. 39).
Bij Rijkswet van 13 december 2012, Stb. 2013, 25, i.w.tr. per 8 februari 2013 (Stb.

2013, 51), heeft het artikel een onbelangrijke typografische wijziging ondergaan.

2. Dienstvoorschrift

Een voorschrift is een dienstvoorschrift indien aan zes voorwaarden is voldaan:
1. Er moet sprake zijn van een schriftelijk besluit. Een mondeling besluit kan dus
nimmer een dienstvoorschrift zijn in de zin van de wet. Hoogstens kan sprake zijn
van een dienstbevel. Zie omtrent het begrip ‘dienstbevel’ aant. 2 op art. 125 WMSr.
2. Het besluit moet een algemene strekking hebben. Ook een dienstbevel is een
besluit, maar geen besluit van algemene strekking (en veelal evenmin een schriftelijk
besluit). “Voorschriften die geen algemene strekking hebben, kunnen onder het
begrip dienstbevel worden gebracht”, aldus de memorie van toelichting (Kamer-
stukken II 1980/81, 16 813 [R 1165], nr. 5, blz. 80-81).
3. Het voorschrift moet gegeven zijn “bij of krachtens algemene maatregel van
Rijksbestuur of van bestuur dan wel een bij of krachtens landsverordening
onderscheidenlijk landsbesluit”. Het moet dus bevoegdelijk zijn gegeven. “Dit
element is van groot gewicht voor de organisatie van de krijgsmacht: het bindt de
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bevoegdheid om een dienstvoorschrift uit te vaardigen aan de wet, door het
vereiste dat het besluit moet zijn gegeven bij of krachtens algemene maatregel
van bestuur”, aldus de memorie van toelichting (Kamerstukken II 1980/81, 16 813
[R 1165], nr. 5, blz. 80-81). Welke autoriteiten bevoegd zijn dienstvoorschriften te
geven, valt te lezen in art. 9, tweede lid, Uitvoeringsbesluit (opgenomen onder de
bijlagen). Deze bepaling luidt:
“Tot het ter verzekering van het goede functioneren van de krijgsmacht, ter

bevordering van de veiligheid en ter handhaving van de discipline geven van
dienstvoorschriften, zijn bevoegd:
a. Onze Minister van Defensie;
b. de door Onze Minister van Defensie aan te wijzen functionarissen;
c. de bevelvoerende militair bedoeld in artikel 49, eerste lid, van de Wet militair

tuchtrecht, alsmede de boven hem gestelde bevelvoerende militairen.”
Welke functionarissen ter uitvoering van art. 9, tweede lid onder b,

Uitvoeringsbesluit zijn aangewezen, valt te lezen in art. 4 Uitvoeringsregeling
(opgenomen onder de bijlagen). Volgens de nota van toelichting (Stb. 1990, 635) is
met het toekennen van de bevoegdheid tot het geven van dienstvoorschriften aan
bevelvoerende militairen bereikt “dat een bevelvoerende militair van een eenheid
de regels voor de uitvoering van de dagelijkse dienst, maar ook voor het uitvoeren
van bijvoorbeeld een oefening of schietserie kan vastleggen in orders”. Ingevolge
art. 9, derde lid, Uitvoeringsbesluit zijn bevelvoerende militairen niet bevoegd
dienstvoorschriften te geven die strijdig zijn met dienstvoorschriften, gegeven door
boven hen gestelde bevelvoerende militairen of door de minister. “In het derde lid
van artikel 9 wordt uitgedrukt dat de militaire hiërarchie ook doorwerkt bij de
bevoegdheid tot vaststellen van dienstvoorschriften”, aldus de nota van toelicht-
ing.
4. Het dienstvoorschrift moet, evenals het dienstbevel, enig militair dienstbelang
betreffen: met het oog op dat belang is de bevoegdheid toegekend om
dienstvoorschriften vast te stellen. Zoals ook in de memorie van toelichting wordt
opgemerkt, zal deze voorwaarde in de regel zijn vervuld indien het voorschrift
bevoegdelijk is gegeven.
5. Het voorschrift moet een tot militairen gericht gebod of verbod bevatten. Aan
deze eis is niet voldaan indien het voorschrift slechts een instructienorm behelst.
6. Uit de jurisprudentie kan worden afgeleid dat aan een zesde voorwaarde moet
worden voldaan: het dienstvoorschrift moet bekend gemaakt zijn.

3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur

Een voorschrift is in de eerste plaats een dienstvoorschrift, indien het is gegeven bij
of krachtens algemene maatregel van Rijksbestuur of algemene maatregel van
bestuur. Bij algemene maatregel van bestuur is bijvoorbeeld gegeven het Algemeen
militair ambtenarenreglement (Stb. 1982, 279). “Ten slotte zij opgemerkt, dat
onder het (juridische) begrip dienstvoorschrift uiteraard ook vallen bepalingen in
rechtspositieregelingen als bijvoorbeeld het Algemeen militair ambtenarenregle-
ment”, aldus de memorie van toelichting (Kamerstukken II 1980/81, 16 813
[R 1165], nr. 5, blz. 80-81).
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4. Bij of krachtens landsverordening of landbesluit

Omdat dienstplicht een landszaak is, bepaalt art. 135 WMSr dat een voorschrift
ook een dienstvoorschrift is, indien het is gegeven bij of krachtens land-
sverordening of landbesluit.

5. Jurisprudentie

– Rb. Arnhem 17 mei 1991, MRT 1991, blz. 258: “De Handleiding militair
tuchtrecht (bundel DP 11-56) is – zoals op het voorblad reeds wordt gesteld – geen
dienstvoorschrift als bedoeld in artikel 135 van het Wetboek van Militair
Strafrecht, doch bedoeld als een hulpmiddel voor commandanten.”
– Rb. Arnhem 25 april 1991, MRT 1991, blz. 198: “Onvoldoende is evenwel
komen vast te staan dat deze order bij de onderdelen onder de aandacht van de
betrokken militairen is gebracht. De rechtbank komt derhalve tot de conclusie dat
de order niet op zodanige wijze is verspreid onder de militairen waarvoor de order
bestemd is, dat die militairen geacht kunnen worden tijdig van de inhoud op de
hoogte te zijn.”
– Rb. Arnhem 22 mei 1992,MRT 1992, blz. 286: “De rechtbank is van oordeel dat
de bepaling uit de Vaste Order, waarop de commandant kennelijk zijn beslissing
heeft gebaseerd, geen duidelijk ge- of verbod inhoudt, maar veeleer een
instructienorm gericht aan het kader.”
– Hof Arnhem 4 november 1992, MRT 1993, blz. 114: “De vraag of de door het
Hof als dienstvoorschrift in de zin van artikel 135 van het Wetboek van Militair
Strafrecht aangemerkte brochure al dan niet aan de verdachte ter hand werd
gesteld, is in dit geval van geen belang, nu is komen vast te staan dat de inhoud van
die brochure in elk geval mondeling aan verdachte werd medegedeeld.”
– Hof Arnhem 2 december 1992, MRT 1994, blz. 151, m.nt. A.E.M.-V.: Van het
verweten handelen in strijd met een dienstvoorschrift – t.w. het uit het rek halen
van een Uzi – is zonder meer geen gemeen gevaar voor goederen noch levensgevaar
voor een ander te duchten. Dergelijk gevaar was wel te duchten toen verdachte met
het wapen schoot, maar (i) schieten is een vervolghandeling die niet onder het
dienstvoorschrift valt en (ii) de omstandigheden waaronder verdachte schoot – de
Uzi was half geladen en verdachte was niet met het wapen bekend – zijn niet ten
laste gelegd. Vrijspraak.
– Rb. Arnhem 26 maart 1993, MRT 1993, blz. 225: Een voorschrift luidende “het
is verboden om in militair tenue met de handen in de zakken te lopen” is een
dienstvoorschrift.
– Rb. Arnhem 11 juli 1995, MRT 1996, blz. 113: Een soldaat die zijn haardracht
niet wenste aan te passen werd tuchtrechtelijk gestraft met een geldboete van f 30,-
wegens het niet opvolgen van dienstvoorschriften. Het verweer dat beschuldigde
niet bekend was met de regeling inzake de haardracht wordt door de militaire
kamer verworpen.
– Rb. Arnhem 27 november 1996, MRT 2000, blz. 67 m.nt. M.M.D.: Om te
kunnen vaststellen of de in de tenlastelegging genoemde voorschriften VS 9-845 en
IK 2-25 ten aanzien van de verdachte moeten worden aangemerkt als
dienstvoorschriften, dient toetsing plaats te vinden aan het bepaalde in art. 135
WMSr, het daarop gebaseerde artikel 9 van het Besluit uitvoeringsbepalingen
militair straf- en tuchtrecht en het op dit laatste artikel gebaseerde artikel 6 van de
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Uitvoeringsregeling militair straf- en tuchtrecht. Beide voorschriften (VS 9-845 en
IK 2-25) zijn, blijkens de erin/erop geplaatste aanduiding, vastgesteld door de
Directie Materieel Koninklijke Landmacht. Noch uit artikel 9 van het Besluit
uitvoeringsbepalingen militair straf- en tuchtrecht, noch uit artikel 6 van de
Uitvoeringsregeling militair straf- en tuchtrecht blijkt dat de bevoegdheid tot
vaststelling van dienstvoorschriften toekomt aan de Directie Materieel Koninklijke
Landmacht [...].
De verklaring ter terechtzitting afgelegd door de getuige-deskundige Van R. dat

de voorschriften zijn vastgesteld onder verantwoordelijkheid van de bevelhebber,
doet [...] niet af aan het voorstaande. De Voorschriften VS 9-845 en IK 2-25 zijn
derhalve geen dienstvoorschriften, zodat vrijspraak moet volgen van hetgeen
primair is ten laste gelegd.
– Rb. Arnhem 11 augustus 1997, MRT 1998, blz. 25, m.nt. G.L.C.: Een
dienstvoorschrift kan niet mondeling worden aangevuld.
– Rb. Arnhem 26 april 1999,MRT 2001, blz. 62, m.nt. A.M.v.G.: De rechtbank is van
oordeel dat noch het Reglement verkeersregels en verkeerstekens noch de Wet
administratiefrechtelijke handhaving (verkeersvoorschriften) een dienstvoorschrift is.
– Rb. Arnhem 21 januari 2002, MRT 2002, blz. 357, m.nt. J.R.G.J.: Handelen in
strijd met de gedragscode voor de Koninklijke Landmacht is niet aan te merken als
schending van een dienstvoorschrift.
– Hof Arnhem 4 mei 2005, MRT 2005, blz. 213, m.nt. De R., blz. 258, inzake
sergeant-majoor der mariniers Eric O., aan wie ten laste was gelegd dat hij in Irak
in strijd met de geldende dienstvoorschriften een gericht waarschuwingsschot had
afgegeven, als gevolg waarvan een Irakees was overleden. “De ook voor de
Nederlandse militairen van toepassing zijnde Britse Rules of Engagement (ROE)
omvatten een ruimere bevoegdheid voor het gebruik van waarschuwingsschoten.
Het Hof is van oordeel dat deze ROE voldoen aan alle eisen die artikel 135 van het
Wetboek van Militair Strafrecht aan een dienstvoorschrift stelt. Zij hebben, voor
zover behorende tot het namens de Minister van Defensie ondertekende
Memorandum of Understanding en zonder dat er door de Staat een voorbehoud
gemaakt is, te gelden als door de Minister vastgesteld. De Minister is daartoe
bevoegd op grond van artikel 9, tweede lid onder a van het Rijksbesluit
uitvoeringsbepalingen militair straf- en tuchtrecht. Zij vormen een schriftelijk
besluit van algemene strekking, betreffen overduidelijk een militair dienstbelang en
bevatten tot de militair gerichte ge- en verboden. Aan dit laatste doet niet af, dat de
ROE eerst en vooral ook bevoegdheden omschrijven, aangezien overschrijding van
die bevoegdheden steeds verboden is.
De in de appelmemorie gemaakte tegenwerping, dat de ROE geen dienstvoors-

chrift kunnen zijn omdat ze geheim zijn, wordt door het Hof verworpen. Zoals
hiervoor werd overwogen zijn de ROE aan de uitgezonden militairen genoegzaam
bekend gesteld. Dit geldt zeker ook voor het onderofficierskader, dat bovendien
door de aanhef van het Aide-Mémoire voor SFIR Commandanten (AM) nog eens
nadrukkelijk wordt gewezen op het belang van de ROE. Van strijd met het
legaliteitsbeginsel is dan ook, anders dan het openbaar ministerie stelt, naar het
oordeel van het Hof geen sprake.
Het Hof is, evenals de rechtbank, van oordeel dat het AM als een

dienstvoorschrift in de zin van artikel 135 van het Wetboek van Militair Strafrecht
moet worden beschouwd, nu het aan alle daartoe gestelde eisen voldoet. Dat dit
AM in beperkte mate ook instructienormen bevat, doet daar niet aan af.
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Ook de SFIR Geweldsinstructie (GI) dient naar het oordeel van het Hof als
dienstvoorschrift in de zin van artikel 135 van het Wetboek van Militair Strafrecht
te worden beschouwd, nu het aan alle daartoe te stellen eisen voldoet.

Zowel het AM als de GI zijn, naar de uitdrukkelijke verklaring van de ter
terechtzitting van het Hof gehoorde getuige-deskundige, die belast is geweest met
het opstellen van deze instructies, vereenvoudigde afleidingen van het moederdo-
cument, de ROE. Indien in de AM of de GI staat “toegestaan” dan is dat niet
limitatief bedoeld. Verdergaande bevoegdheden zijn alleen niet in de kaartjes
opgenomen. De breedste bevoegdheden staan in het moederdocument.

Gelet op het vorenstaande is het Hof van oordeel dat het toepassen van niet in
het AM of de GI voorzien geweld géén overtreding van een dienstvoorschrift
oplevert, als daarbij binnen de grenzen van de ROE wordt geopereerd.”
– Rb. Arnhem 23 februari 2009, LJN BH3681: De bevoegdheid van de
Commandant van het opleidings- en trainingscommando van het Commando
Landstrijdkrachten strekt zich niet uit ten aanzien van door de Koninklijke
Marechaussee te hanteren dienstvoorschriften. Nu ook overigens niet door een
daartoe bij of krachtens het Rijksbesluit uitvoeringsbepalingen militair straf- en
tuchtrecht bevoegde autoriteit is vastgesteld dat het Handboek KL-militair gelding
heeft ten aanzien van militairen die deel uitmaken van de Koninklijke
Marechaussee, gold dit voor verdachte – marechaussee – niet als dienstvoorschrift.
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Artikel 152

Artikel 151 is niet van toepassing op hem die door de kennisgeving gevaar voor een
strafvervolging zou doen ontstaan voor zichzelf, voor een van zijn bloedverwanten of
aangehuwden in de rechte lijn of in de tweede of derde graad van de zijlijn, voor zijn
echtgenoot of gewezen echtgenoot of degene met wie hij een geregistreerd
partnerschap is of was aangegaan, of voor een ander, bij wiens vervolging hij zich,
uit hoofde van zijn ambt of beroep, van het afleggen van getuigenis zou kunnen
verschonen.

1. Wetsgeschiedenis

Een bepaling van gelijke strekking werd in het wetboek van 1903 opgenomen als
artikel 129 (Wet van 27 april 1903, Stb. 111, i.w.tr. 1 januari 1923 [Stb. 1922, 515]).
Het artikel is vernummerd tot art. 145 bij Wet van 5 juli 1921, Stb. 841, tot
invoering van het Wetboek van Militair Strafrecht en de Wet op de Krijgstucht
(Invoeringswet militair straf- en tuchtrecht). De tekst van het wetboek is
vervolgens geplaatst in Stb. 1921, 1352. Bij de algehele herziening van 1990 (Stb.
1990, 368) is deze bepaling zonder inhoudelijke wijzigingen tot het huidige artikel
geworden. In het wetsontwerp was het artikel aanvankelijk genummerd 154.
Bij wet van 17 december 1997, Stb. 660, tot aanpassing van wetgeving aan de
invoering van het geregistreerd partnerschap in Boek I van het Burgerlijk
Wetboek, is in dit artikel de passage over het geregistreerd partnerschap
opgenomen. Deze laatste wijziging is abusievelijk in een gewone wet opgenomen.
Bij Rijkswet van 13 december 2012, Stb. 2013, 25, i.w.tr. 1 juli 2013, Stb. 2013, 51
is deze wetswijziging gecorrigeerd en is het artikel tevens redactioneel aangepast
(de verwijzing “Het vorig artikel” is gewijzigd in “Artikel 151”).

2. Strekking van de bepaling

Het Wetboek van Strafrecht kent in art. 137 een wettelijke strafuitsluitingsgrond
ten aanzien van de misdrijven van art. 135 en 136. In het Wetboek van Militair
Strafrecht is het onderhavige artikel daarvan het equivalent.

3. Toepassing van dit artikel

De in dit artikel gebruikte termen hebben dezelfde betekenis als die in art. 137 Sr. Zie
ook art. 1:3 lid 3 BW: door ontbinding van het huwelijk wordt de aanverwantschap
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niet opgeheven. Het artikel heeft betrekking op de volgende categorieën:
– bloedverwanten of aangehuwden in de rechte lijn: de onderlinge verhouding in

de lijn (over-)grootouders – ouders – kinderen – (achter-)kleinkinderen en hun
echtgenoten;
– bloedverwanten of aangehuwden in de tweede of derde graad van de zijlijn: de

onderlinge verhouding tussen broers en zussen, resp. zwagers en schoonzusters; de
verhouding van ooms en tantes ten opzichte van hun neef of nicht (d.w.z. de
kinderen van hun broer of zuster) en omgekeerd;
– verschoningsgerechtigde: in de rechtspraak is verschoningsrecht aangenomen

ten aanzien van de notaris, de advocaat, de arts en de geestelijke. Zie verder het
commentaar in NLR bij art. 137 Sr;
– geregistreerd partnerschap: zie Boek 1, titel 5A (art. 80a – 80e), van het

Burgerlijk Wetboek.

4. Literatuur

– J.J.C. van Dijk, Wetboek van Militair Strafrecht en Wet op de Krijgstucht,
Alphen aan den Rijn: N. Samson N.V., 4e herziene druk, 1952, blz. 174 e.v.

5. Jurisprudentie

Slechts wanneer op het moment van de kennisgeving reeds strafrechtelijke
vervolging mogelijk is ter zake van het feit waarvan mededeling gedaan zal
worden, vervalt de verplichting tot kennisgeving; dus niet wanneer door de
kennisgeving de mogelijkheid ontstaat dat geheel andere feiten aan het licht
komen. (Krijgsraad te velde West 4 oktober 1947, MRT 1948 blz. 385)
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Artikel 153

Hij die, mondeling of bij geschrifte, een militair opruit tot enig misdrijf, in dit wetboek
omschreven of door hem te begaan onder een der in artikel 44 van het Wetboek van
Strafrecht vermelde omstandigheden, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten
hoogste vijf jaren of geldboete van de vierde categorie.
De schuldige wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of

geldboete van de vijfde categorie, indien de opruiing betreft een der misdrijven,
omschreven in de artikelen 92-101 of 121 van het Wetboek van Strafrecht, desertie,
strafbare schending van een dienstbevel in tijd van oorlog, muiterij of militair oproer
buiten tijd van oorlog.
De schuldige wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten

hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie:
1�. indien de opruiing geschiedt in tijd van oorlog en zij betreft een der in de

artikelen 92 en 93 van het Wetboek van Strafrecht omschreven misdrijven, militair
verraad, desertie in een der in artikel 102 omschreven gevallen, schending van een
dienstbevel als bedoeld in artikel 128, muiterij, militair oproer of een der in de
artikelen 142 en 160 omschreven misdrijven;

2�. indien de opruiing geschiedt aan boord van een oorlogsvaartuig of
luchtvaartuig der krijgsmacht, zich ergens bevindende waar geen onmiddellijke hulp
te verkrijgen is, en zij muiterij of militair oproer betreft.Met gelijke straffen wordt
gestraft hij die een der in dit artikel vermelde geschriften, waarvan hij de inhoud kent,
verspreidt, tentoonstelt, aanslaat of ter verspreiding in voorraad heeft.

1. Wetsgeschiedenis

Een bepaling van gelijke strekking werd in het wetboek van 1903 opgenomen als
art. 130 (Wet van 27 april 1903, Stb. 111, i.w.tr. 1 januari 1923 [Stb. 1922, 515]). Het
artikel is vernummerd tot art. 146 bij Wet van 5 juli 1921, Stb. 841, tot invoering
van het Wetboek van Militair Strafrecht en de Wet op de Krijgstucht
(Invoeringswet militair straf- en tuchtrecht). Bij de partiële herziening van 1963
(Stb. 1963, 295) is het artikel aangepast; met name zijn de woorden ‘luchtvaartuig
der krijgsmacht’ ingevoegd. De tekst van het wetboek is vervolgens geplaatst in Stb.
1921, 1352. Bij de algehele herziening van 1990 (Stb. 1990, 368) is de doodstraf
vervallen, is de geldboetestraf toegevoegd en hebben enkele redactionele wijzigin-
gen plaatsgehad. In het wetsontwerp was dit artikel aanvankelijk genummerd 155.
Bij Rijkswet van 2 juni 1999, Stb. 343, is een verschrijving in de tekst van het

artikel gecorrigeerd. In de Wet herijking strafmaxima (Stb. 2006, 11) was voorzien
in een verhoging van de maximale tijdelijke gevangenisstraf van twintig naar dertig
jaar, maar daarbij kon het WMSr – die rijkswet is – niet worden gewijzigd
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(Kamerstukken II 2012/13, 33 429 (R1988), nr. 3, blz. 13). Met de Rijkswet van
13 december 2012, Stb. 2013, 25, i.w.tr. 1 juli 2013, Stb. 2013, 51 hebben de
desbetreffende wijzigingen alsnog plaatsgevonden.

2. Strekking van de bepaling

In het wetboek van 1903 is deze bepaling opgenomen als aanvulling op het
opruiings-verbod in de artikelen 131 en 132 Sr, enerzijds om een hogere strafmaat
mogelijk te maken, anderzijds omdat genoemde artikelen zich beperken tot de
opruiing in het openbaar (Van der Hoeven II blz. 382 e.v.)
Bij de algehele herziening van 1990 oordeelde de regering dat de overwegingen,

die destijds tot opneming van deze bepaling hadden geleid, nog steeds bestaan:
“Inderdaad moet het niet van de toevallige beslotenheid waarin de opruiing is
geschied, afhangen of deze strafrechtelijk kan worden tegengegaan. Daarvoor is
opruiing onder militairen een te ernstig en vooral gevaarlijk feit. Dit laatste komt
tevens tot uiting in de bijzondere strafverhoging waarin het artikel voorziet.”
(Kamerstukken II 1980/81, 16 813, [R1165], nr. 5, blz. 93).
Toepassing van de onderhavige bepaling behoeft niet in strijd te komen met de

vrijheid van meningsuiting, zoals gewaarborgd in art. 10 EVRM, omdat deze
vrijheid onderworpen kan worden aan beperkingen, die bij de wet zijn voorzien en
die in een democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang van, onder
meer, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten.

3. Hij die

Deze strafbepaling is gericht tot de personen, genoemd in art. 2 van de Wet
militaire strafrechtspraak. Zie art. 66 WMSr.

4. Opruien

Opruien heeft hier dezelfde betekenis als in art. 131 en 132 Sr: het aanzetten tot iets
wat niet geoorloofd is. Anders dan in art. 131 Sr, behoeft het opruien hier niet in het
openbaar te geschieden; het opruien in de zin van art. 153WMSr kan bijv. ook in de
vorm van een telefoongesprek.
In het begrip “opruien” ligt opzet besloten. Onzes inziens wordt voor veroorde-

ling dan ook de eis gesteld dat degene die opruit, wist (of, bij voorwaardelijk opzet,
bewust de geenszins als denkbeeldig te verwaarlozen kans aanvaardt) dat de
aangesprokene militair is.
Voor strafbaarheid van opruiing is niet noodzakelijk dat het misdrijf, waartoe

opgeruid werd, ook daadwerkelijk volgt.

5. De overige bestanddelen van het eerste lid

Mondeling of bij geschrifte: deze term komt ook voor in art. 131 Sr. Mondeling
omvat hier ook telefonisch en het afspelen van geluidsdragers (vgl. NLR aant. 5 bij
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art. 113 Sr). Geschrift is alles wat gelezen kan worden. militair: zie art. 60 - 65
WMSr.
de in art. 44 Sr vermelde omstandigheden: indien een ambtenaar door het begaan

van een strafbaar feit een bijzondere ambtsplicht schendt of bij het begaan van een
strafbaar feit gebruik maakt van macht, gelegenheid of middel hem door zijn ambt
geschonken (art. 44 Sr). Het Wetboek van Strafrecht rekent tot ambtenaar mede
degenen die deel uitmaken van de gewapende macht (art. 84 Sr).

6. De strafverzwarende omstandigheden in het tweede en het derde lid

In tijd van oorlog: zie aant. 4 onder B bij art. 77 WMSr; desertie: zie art. 100 – 102
WMSr;
strafbare schending van een dienstbevel: zie art. 125 - 134 WMSr; met de term

“strafbare” wordt hier bedoeld: strafrechtelijk strafbaar, dus niet: tuchtrechtelijk
strafbaar;
muiterij: zie art. 119 en 120 WMSr en art. 396 Sr;
militair oproer: zie art. 122 WMSr;
aan boord van een oorlogsvaartuig of luchtvaartuig der krijgsmacht, zich ergens

bevindende waar geen onmiddellijke hulp te krijgen is: zie aant. 3 op art. 120 WMSr.

7. Het vierde lid: verspreiding van geschriften etc.

Het vierde lid is ontleend aan het eerste lid van art. 132 Sr. De daarin voorkomende
termen hebben eenzelfde betekenis.
In het militaire tuchtrecht wordt het verspreiden van geschriften, voor wat betreft

andere aspecten dan de inhoud, overigens geregeld in art. 31 WMT.

8. Verhouding tot andere bepalingen

De voorbereiding tot dit misdrijf is strafbaar krachtens art. 46 Sr.
Hij die aan boord van een Nederlands schip tot muiterij op dat schip opruit, is

strafbaar krachtens art. 397 Sr.
Opruien kan – indien bepaalde uitlokkingsmiddelen zijn gebruikt – samenvallen

met uitlokken (art. 47 Sr) of met een poging tot uitlokken (art. 46a Sr) van een
strafbaar feit.

9. Tuchtrecht

In dit artikel strafbaar gestelde gedragingen kunnen niet tuchtrechtelijk worden
afgedaan (vgl. art. 79, eerste lid, WMT).
Het tuchtrecht kent in art. 30 WMT een verwante bepaling: in strijd met de

militaire tucht gedraagt zich de militair die een andere militair mondeling of bij
geschrifte opruit tot een inbreuk op enige in deze wet omschreven gedragsregel,
alsmede de militair die een dergelijk geschrift verspreidt.
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In de praktijk zal het niet steeds eenvoudig zijn, uit de aard van de mondelinge
opruiing of van het opruiend geschrift met zekerheid vast te stellen of de opruiing
strekt tot het begaan van een militair misdrijf, tot het begaan van inbreuken op een
tuchtrechtelijke gedragsregel, of wellicht tot beide. In dat laatste geval – dus
wanneer in één geschrift of toespraak wordt opgeruid tot een in dit artikel bedoeld
misdrijf alsmede tot schending van een gedragsregel van de WMT – is sprake van
eendaadse samenloop van strafbaar feit en van schending van een tuchtrechtelijke
gedragsregel; de commandant is dan niet bevoegd het feit tuchtrechtelijk af te doen.

10. Literatuur

– D.B.A. Franken en R.J. Brunner, Het Wetboek van Militair Strafrecht, ‘s-
Gravenhage: v/h Mouton & Co., 1948, blz. 342 e.v.
– Th.W. van den Bosch, A.E.L.M. Fontijn e.a., Uitspraken militair strafrecht
1923 – 1979, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1981, blz. 325 e.v.
– Th.W. van den Bosch, Huidig en toekomstig militair straf- en tuchtrecht,
Zwolle: Tjeenk Willink, 1981, blz 53 e.v.
– Th. de Roos, Het militair strafrecht als bolwerk, MRT 1984, blz. 193 e.v.

11. Jurisprudentie

– HMG NI 15 december 1933, MRT XXX (1934/35) blz. 530: van opruiing kan
niet worden gesproken indien de dader zich uitsluitend wendt tot personen, zoals
in casu, van wie hij aanneemt dat zij het plan om het strafbare feit, waartoe hij
aanzet te volvoeren, reeds hadden opgevat.
– HMG 9 september 1970, MRT 1971 blz. 87 m.nt. WHV, betreffende een
opruiende bijdrage in een soldatentijdschrift. Verwerping van het verweer dat de
bijdrage alleen tot de redactie van het blad gericht is. Voor de vraag of een stuk
opruiend is, is alleen de inhoud van het gepubliceerde, niet de uitwerking daarvan
beslissend.
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Artikel 156

1. Met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde
categorie wordt, als schuldig aan plundering, gestraft:

1�. de militair die in tijd van oorlog bij het plegen van diefstal misbruik maakt of
dreigt te maken van macht, gelegenheid of middel, hem als militair gegeven;

2�. de persoon, behorende tot de in artikel 2 van de Wet militaire strafrechtspraak
genoemden, die bij het plegen van diefstal misbruik maakt of dreigt te maken van
macht, gelegenheid of middel, hem door zijn betrekking tot de krijgsmacht gegeven;

3�. hij die diefstal pleegt aan of tegen een dode, zieke of verwonde, behorende tot
de krijgsmacht van een der strijdende partijen. Onder hen, die behoren tot de
krijgsmacht van een der strijdende partijen, worden voor de toepassing van deze
bepaling gerekend allen, die bij deze krijgsmacht in dienstbetrekking zijn of haar met
toestemming van de militaire overheid vergezellen of volgen.
2. Indien het feit is gepleegd door twee of meer verenigde personen, worden de

schuldigen gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig
jaren of geldboete van de vijfde categorie.

1. Wetsgeschiedenis

De oorspronkelijke tekst van het eerste lid, onder 1 en onder 2, alsmede van het
tweede lid (toen opgenomen in art. 136) is vastgesteld bij Wet van 27 april 1903, Stb.
111, i.w.tr. 1 januari 1923 (Stb. 1922, 515). Daarbij is in art. 137 een bepaling
vastgesteld over diefstal bij een gesneuvelde of bij een in den krijg verwonde.
Bij wet van 7 januari 1911 Stb. 5 is de redactie van deze laatste bepaling aangepast

aan het Verdrag van Genève van 6 juli 1906 betreffende de verbetering van het lot
der gewonden en zieken, zich bevindende bij de strijdkrachten te velde. Bij de
Invoeringswet militair straf- en tuchtrecht (Stb. 1921, 841) zijn beide artikelen
vernummerd tot 153 en 154. De tekst van het wetboek is vervolgens geplaatst in
Stb. 1921, 1352. Bij de invoering van de Wet Oorlogsstrafrecht zijn beide bepalin-
gen samengevoegd in art. 153 en heeft de omschrijving de huidige opzet gekregen
(Stb. 1952, 408). Bij de algehele herziening van 1990 (Stb. 1990, 368) is tenslotte de
in dit artikel bedreigde doodstraf vervallen, is de geldboete opgenomen en is
onder meer in het eerste lid onder 1� en 2� de zinsnede “een op voet van oorlog
gebrachte krijgsmacht” vervangen door “in tijd van oorlog”. Bij Rijkswet van 2 juni
1999, Stb. 343, is in het tweede lid ‘door een of meer’ gewijzigd in: door twee of
meer. In de Wet herijking strafmaxima (Stb. 2006, 11) was voorzien in een
verhoging van de maximale tijdelijke gevangenisstraf van twintig naar dertig
jaar, maar daarbij kon het WMSr – die rijkswet is – niet worden gewijzigd
(Kamerstukken II 2012/13, 33 429 (R1988), nr. 3, blz. 13). Met de Rijkswet van
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13 december 2012, Stb. 2013, 25, i.w.tr. 1 juli 2013, Stb. 2013, 51 hebben de
desbetreffende wijzigingen alsnog plaatsgevonden.

2. Strekking van de bepaling

Behalve tot bescherming van de slachtoffers strekt dit artikel ook tot handhaving
van de discipline, wat mede de strafverhoging in het tweede lid verklaart. Voor
toepassing van deze bepaling zie ZKr bij de strijdkrachten in het Oosten 16 augustus
1946, MRT 1948, blz. 39 en KRtV West 26 november 1952, MRT 1953, blz. 634.

3. Bestanddelen

Diefstal: zie art. 310 Sr.
Voor de inhoud van het begrip militair wordt verwezen naar de artikelen 60-65

WMSr.
Macht, gelegenheid of middel: zie art. 44 Sr en aant. 6 op art. 142 WMSr.
Van tijd van oorlog in de zin van dit artikel is sprake:
– in geval van oorlog (burgeroorlog daaronder begrepen), mits zich feitelijke

oorlogsomstandigheden voordoen (art. 71a WMSr). Onder oorlog wordt mede
verstaan “een gewapend conflict dat niet als oorlog kan worden aangemerkt en
waarbij het Koninkrijk is betrokken, hetzij ter individuele of collectieve
zelfverdediging, hetzij tot herstel van internationale vrede en veiligheid” (art. 71
WMSr);
– indien bij koninklijk besluit is bepaald dat een oorlog dreigende is, welk

besluit betrekking kan hebben op de gehele krijgsmacht of op een deel daarvan
(art. 71a WMSr);
– indien het in dit artikel omschreven misdrijf wordt begaan aan boord van een

oorlogsvaartuig of een luchtvaartuig van de krijgsmacht, zich bevindende ergens
waar geen onmiddellijke hulp is te verkrijgen (art. 71b WMSr).
Zie verder art. 87 Sr en het commentaar op de artt. 71 - 72 WMSr en aant. 4 op

art. 77 WMSr. Uit het voorgaande volgt dat bij vredesoperaties niet zonder meer
sprake is van “tijd van oorlog” in de zin van deze bepaling.

4. Verhouding tot andere bepalingen

Deze bepaling is verwant met de artt. 142 en 143 WMSr over geweldpleging in
vergelijkbare omstandigheden.
Een verbod van plundering is reeds neergelegd in de artt. 28 en 47 van het

Landoorlogsreglement, bijlage bij het Landoorlogsverdrag van 18 oktober 1907,
Stb. 1910, 73. Het Verdrag van Genève voor de verbetering van het lot der
gewonden en zieken, zich bevindende bij de strijdkrachten te velde, van 12 augustus
1949 (Trb. 1951, 72) bevat in art. 15 de opdracht aan de verdragsluitende partijen
om maatregelen te nemen ter voorkoming dat doden en gewonden worden beroofd
en om hen tegen plundering te beschermen. Een voorschrift van gelijke inhoud is
neergelegd in art. 18 van het Verdrag van Genève voor de verbetering van het lot
der gewonden, zieken en schipbreukelingen van de strijdkrachten ter
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zee van 12 augustus 1949 (Trb. 1951, 73). In de WIM zijn verschillende bepalingen
met betrekking tot plundering opgenomen. In geval van een internationaal
gewapend conflict zijn in art. 5, vierde lid, onder e, diefstal en plundering van
culturele goederen strafbaar gesteld en in art. 5, vijfde lid, onder q, het plunderen
van een stad of plaats, ook wanneer deze bij een aanval wordt ingenomen. In art.
6, derde lid, onder e, is het plunderen van een stad of plaats strafbaar gesteld, ook
wanneer deze bij een aanval wordt ingenomen, in het geval van een niet-
internationaal gewapend conflict.
Hij die in geval van oorlog opzettelijk gebruik maakt van macht, gelegenheid of

middel hem door de vijand geboden, om een ander in zijn vermogen wederrechtelijk
te benadelen of om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen is strafbaar
ingevolge art. 7 WOS; zie in dit verband ook art. 6 WOS.
Voor heling en schuldheling van voorwerpen door dit misdrijf verkregen: zie

artt. 157 en 158 WMSr.

5. Voorbereiding tot dit misdrijf

De op dit misdrijf gestelde straf brengt met zich mede dat de voorbereiding tot dit
misdrijf strafbaar is, wanneer de betrokkene opzettelijk voorwerpen, stoffen,
informatiedragers, ruimten of vervoermiddelen bestemd tot het begaan van dit
misdrijf, verwerft, vervaardigt, invoert, doorvoert, uitvoert of voorhanden heeft
(art. 46 Sr).

6. Tuchtrecht

Feiten in dit artikel strafbaar gesteld, kunnen niet tuchtrechtelijk worden afgedaan.

7. Literatuur

– Th.W. van den Bosch, A.E.L.M. Fontijn e.a., Uitspraken militair strafrecht
1923-1979, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1981, p. 337-338 (art. 153).
– D.B.A. Franken & R.J. Brunner, Het Wetboek van Militair Strafrecht,
‘s-Gravenhage: v/h Mouton & Co., 1948, blz. 347 en 356-357.
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Artikel 159

1. Hij die opzettelijk en wederrechtelijk een dier, dat ten behoeve van de krijgsmacht
wordt gebruikt, doodt, mishandelt, voor de dienst ongeschikt maakt of wegmaakt,
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de
vierde categorie.

2. Indien hij het feit pleegt in tijd van oorlog wordt gevangenisstraf van ten hoogste
tien jaren opgelegd of geldboete van de vijfde categorie.

1. Wetsgeschiedenis

Een bepaling van gelijke strekking (toen genummerd 141) is vastgesteld bij Wet van
27 april 1903, Stb. 111. Het artikel is vernummerd tot art. 159 bij Wet van 5 juli
1921, Stb. 841, tot invoering van het Wetboek van Militair Strafrecht en de Wet op
de Krijgstucht (Invoeringswet militair straf- en tuchtrecht) (i.w.tr 1 januari 1923
[Stb. 1922, 515]. Bij de algehele herziening van 1990 (Stb. 1990, 368) is de redactie
gemoderniseerd en is de geldboetesanctie toegevoegd.

2. Strekking van de bepaling

Uit de delictsomschrijving (“ten behoeve van de krijgsmacht gebruikt”) blijkt reeds
de ratio van deze bepaling. Anders dan bij de strafbepalingen tegen dierenmishan-
deling staat hier niet het lot van het dier centraal, maar het nut van het dier voor de
krijgsmacht. Weliswaar worden, anders dan ten tijde van de totstandkoming van
het wetboek van 1903, dieren niet meer voor de eigenlijke oorlogvoering benut,
maar de wetgever van 1990 zag in het gebruik van honden voor terreinbewaking
nog voldoende aanleiding dit artikel te handhaven (Kamerstukken II 1980/81,
16 813 [R 1165], nr. 5, blz. 95).

3. Bestanddelen

Hij die: zie het commentaar op art. 66 WMSr.
Een dier doodt of wegmaakt: het begrip doden spreekt voor zichzelf; het begrip

wegmaken is ontleend aan art. 350, tweede lid, Sr.
Een dier mishandelt of voor de dienst ongeschikt maakt: het begrip mishandeling

kan worden opgevat zoals het woord mishandeling (van personen) in art. 300 Sr.
Het begrip voor de dienst ongeschikt maken ziet op de dienst voor de krijgsmacht
waartoe het dier is bestemd. De wet spreekt niet van “blijvend ongeschikt”, zodat
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bijvoorbeeld het bedwelmen met een verdovend middel van honden die voor
terreinbewaking worden gebruikt naar onze mening op grond van deze bepaling
strafbaar is.
Van tijd van oorlog in de zin van dit artikel is sprake:
– in geval van oorlog (burgeroorlog daaronder begrepen), mits zich feitelijke

oorlogsomstandigheden voordoen (art. 71a WMSr). Onder oorlog wordt mede
verstaan “een gewapend conflict dat niet als oorlog kan worden aangemerkt en
waarbij het Koninkrijk is betrokken, hetzij ter individuele of collectieve
zelfverdediging, hetzij tot herstel van internationale vrede en veiligheid” (art. 71
WMSr);
– indien bij koninklijk besluit is bepaald dat een oorlog dreigende is, welk

besluit betrekking kan hebben op de gehele krijgsmacht of op een deel daarvan
(art. 71a WMSr);
– indien het in dit artikel omschreven misdrijf wordt begaan aan boord van een

oorlogsvaartuig of een luchtvaartuig van de krijgsmacht, zich bevindende ergens
waar geen onmiddellijke hulp is te verkrijgen (art. 71b WMSr).
Zie ook art. 72 WMSr (plegen van het misdrijf met het oog een door de dader

aanstaand geachte oorlog tegen Nederland). Zie ook: aant. 4 op art. 77 WMSr.

4. Verhouding tot andere bepalingen

Art. 350, tweede lid, Sr stelt strafbaar degene die opzettelijk en wederrechtelijk een
dier dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, doodt, beschadigt,
onbruikbaar maakt of wegmaakt. In deze bepaling staat de inbreuk op het
subjectieve recht van die ander (de eigenaar van het dier) centraal.
Art. 36 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (wet van 24 september

1992, Stb. 585) verbiedt: zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter
bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken
dan wel de gezondheid of het welzijn van een dier te benadelen. Gedragingen in
strijd met deze bepaling worden als misdrijf strafbaar gesteld in art. 121 van die wet.

5. Voorbereiding tot dit misdrijf

De op dit misdrijf gestelde straf brengt met zich mede dat de voorbereiding tot dit
misdrijf strafbaar is, wanneer de betrokkene opzettelijk voorwerpen, stoffen,
informatiedragers, ruimten of vervoermiddelen bestemd tot het begaan van dit
misdrijf, verwerft, vervaardigt, invoert, doorvoert, uitvoert of voorhanden heeft
(art. 46 Sr).

6. Tuchtrecht

Een bij dit artikel strafbaar gesteld feit kan niet tuchtrechtelijk worden afgedaan
omdat art. 79 WMT wel feiten, omschreven in art. 350 Sr noemt, maar niet die, in
het onderhavige artikel omschreven.
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7. Literatuur

– Cleiren & Nijboer, Tekst & Commentaar Strafrecht (T&C Sr), Kluwer.
– D.B.A. Franken en R.J. Brunner, Het Wetboek van Militair Strafrecht,
’s-Gravenhage: v/h Mouton & Co., 1948, blz 360.
– J.J.C. van Dijk, Wetboek van Militair Strafrecht en Wet op de Krijgstucht,
Alphen aan den Rijn: N. Samson N.V., 4e herziene druk, 1952, blz. 185-186.
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Artikel 160

1. Met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of
geldboete van de vijfde categorie worden gestraft de militairen die in tijd van oorlog
met verenigde krachten opzettelijk en wederrechtelijk enig goed dat geheel of
gedeeltelijk aan een ander toebehoort, vernielen, beschadigen, onbruikbaar maken of
wegmaken, en bij het plegen van dat feit misbruik maken of dreigen te maken van
macht, gelegenheid of middel, hun als militair gegeven.
2. Met gelijke straf worden gestraft de in artikel 2 van de Wet militaire
strafrechtspraak genoemde personen die gelijke handelingen plegen en daarbij
misbruik maken of dreigen te maken van macht, gelegenheid of middel, hun door
hun betrekking tot de krijgsmacht gegeven.
3. Artikel 81 van het Wetboek van Strafrecht blijft buiten toepassing.

1. Wetsgeschiedenis

In de Wet van 27 april 1903, Stb. 111, was als art. 132 een strafbepaling opgenomen
welke met verenigde krachten gepleegd geweld zowel tegen personen als tegen
goederen omvatte. Het artikel is vernummerd tot art. 148 bij Wet van 5 juli 1921,
Stb. 841, tot invoering van het Wetboek van Militair Strafrecht en de Wet op de
Krijgstucht (Invoeringswet militair straf- en tuchtrecht). Bij de algehele herziening
van 1990 (Stb. 1990, 368) is de inhoud van dat artikel gesplitst al naar gelang het
geweld zich richt tegen personen (thans art. 142 WMSr) of tegen goederen
(art. 160). Voorts is de tot dan toe bedreigde doodstraf vervallen en is de
geldboetesanctie toegevoegd. De term “tot een op voet van oorlog gebrachte
krijgsmacht behorende” is gewijzigd in: in tijd van oorlog. In de Wet herijking
strafmaxima (Stb. 2006, 11) was voorzien in een verhoging van het strafmaximum
van twintig naar dertig jaar, maar daarbij kon het WMSr – die rijkswet is – niet
worden gewijzigd (Kamerstukken II 2012/13, 33 429 (R1988), nr. 3, blz. 13). Met de
Rijkswet van 13 december 2012, Stb. 2013, 25, i.w.tr. 1 juli 2013, Stb. 2013, 51
hebben de desbetreffende wijzigingen alsnog plaatsgevonden.

2. Strekking van de bepaling

Het artikel omvat handelingen die naar het commune strafrecht reeds strafbaar zijn
gesteld. Het bestaansrecht van deze bepaling is dan ook gelegen in de verhoogde
strafsanctie. Aldus ook de memorie van toelichting (van der Hoeven II blz. 397 e.
v.). De reden tot die verhoogde strafbedreiging is zowel de bescherming van de
burgerbevolking als het gevaar van deze delicten voor de tucht en orde in de
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krijgsmacht. Dit laatste verklaart dat zo’n zware sanctie (destijds tot zelfs de
doodstraf toe) alleen nodig werd geacht voor deze misdrijven in groepsverband
gepleegd en dat buiten dat geval met de bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht werd volstaan. De strekking van dit artikel is dus een andere dan die van
art. 141 Sr, waar het weliswaar ook om geweldpleging met verenigde krachten
gaat, maar waar de bescherming van de openbare orde centraal staat.

3. Bestanddelen

Voor de inhoud van het begripmilitairwordt verwezen naar de arttt. 60 – 65WMSr.
Macht, gelegenheid of middel: zie art. 44 Sr en aant. 6 op art. 142 WMSr.
Met verenigde krachten: zie aant. 3 op art. 142 WMSr.
Vernielen, beschadigen, onbruikbaar maken, wegmaken: deze termen hebben hier

een zelfde betekenis als in art. 350 Sr. Hetzelfde geldt voor de term wederrechtelijk.
Van tijd van oorlog in de zin van dit artikel is sprake:
– in geval van oorlog (burgeroorlog daaronder begrepen), mits zich feitelijke

oorlogsomstandigheden voordoen (art. 71a WMSr). Onder oorlog wordt mede
verstaan “een gewapend conflict dat niet als oorlog kan worden aangemerkt en
waarbij het Koninkrijk is betrokken, hetzij ter individuele of collectieve
zelfverdediging, hetzij tot herstel van internationale vrede en veiligheid” (art. 71
WMSr);
– indien bij koninklijk besluit is bepaald dat een oorlog dreigende is, welk

besluit betrekking kan hebben op de gehele krijgsmacht of op een deel daarvan
(art. 71a WMSr);
– indien het in dit artikel omschreven misdrijf wordt begaan aan boord van een

oorlogsvaartuig of een luchtvaartuig van de krijgsmacht, zich bevindende ergens waar
geen onmiddellijke hulp is te verkrijgen (art. 71b WMSr).
Zie verder art. 87 Sr en het commentaar op de artt. 71 – 72 WMSr en aant. 4 op

art. 77 WMSr in deze uitgave.

4. Toelichting op het derde lid

Zowel bij de totstandkoming van het WMSr als bij de algehele herziening van 1990
is de vraag gesteld waarom in het derde lid van dit artikel de toepasselijkheid van
art. 81 Sr (“Met het plegen van geweld wordt gelijkgesteld het brengen in een staat
van bewusteloosheid of onmacht”) is uitgesloten. In de memorie van toelichting bij
de herziening van 1990 is uiteengezet dat het stelsel van het Wetboek van Strafrecht
inhoudt dat art. 81 buiten toepassing wordt gelaten wanneer het plegen van geweld
zonder meer strafbaar is gesteld, d.w.z. onafhankelijk van het onmiddellijk
resultaat dat daarmee verkregen wordt. Om die reden is toepassing van art. 81 Sr
bijvoorbeeld ook in art. 141 Sr uitgesloten.

5. Tuchtrecht

Feiten, in dit artikel strafbaar gesteld, kunnen niet tuchtrechtelijk worden afgedaan.
Vgl. art. 79, eerste lid, WMT.
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6. Voorbereiding tot dit misdrijf

De op dit misdrijf gestelde straf brengt met zich mede dat de voorbereiding tot dit
misdrijf strafbaar is wanneer de betrokkene opzettelijk voorwerpen, stoffen,
informatiedragers, ruimten of vervoermiddelen bestemd tot het begaan van dit
misdrijf, verwerft, vervaardigt, invoert, doorvoert, uitvoert of voorhanden heeft
(art. 46 Sr).

7. Verhouding tot andere bepalingen

De plundering (diefstal onder vergelijkbare omstandigheden als waarop art. 160
WMSr betrekking heeft) is strafbaar gesteld in art. 156 WMSr.
De opruiing tot het plegen van het misdrijf van art. 160WMSr is strafbaar gesteld

in art. 153 WMSr.
Voor heling en schuldheling van voorwerpen, door dit misdrijf verkregen: zie de

artt. 157 en 158 WMSr.
De in dit artikel strafbaar gestelde gedragingen kunnen ook een schending

opleveren van de wetten en gebruiken van de oorlog en daarmede het misdrijf
van art. 8, derde lid onder 3, (oud) WOS. Zie daarover nader het commentaar op
art. 8 (oud) WOS in deze uitgave.

8. Literatuur

– Th.W. van den Bosch e.a., Uitspraken militair strafrecht 1923-1979, Zwolle:
W.E.J. Tjeenk Willink, 1981, blz. 331 (art. 148).
– J.J.C. van Dijk, Wetboek van Militair Strafrecht en Wet op de Krijgstucht,
Alphen aan den Rijn: N. Samson N.V., 4e herziene druk, 1952, blz. 177-178.
– D.B.A. Franken & R.J. Brunner, Het Wetboek van Militair Strafrecht,
‘s-Gravenhage: v/h Mouton & Co., 1948, blz. 345-346.
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Artikel 161

De militair die in tijd van oorlog opzettelijk en wederrechtelijk enige oorlogsbehoefte
vernielt, beschadigt, onbruikbaar maakt of wegmaakt of die zich opzettelijk en
eigendunkelijk ontdoet van enig hem van rijkswege verstrekt wapen, munitie,
krijgstoerusting of voedingsmiddel, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten
hoogste tien jaren of geldboete van de vijfde categorie.

1. Wetsgeschiedenis

De oorspronkelijke tekst van dit artikel (toen genummerd 142) is vastgesteld bij
Wet van 27 april 1903, Stb. 111, i.w.tr. 1 januari 1923 (Stb. 1922, 515). Het artikel is
vernummerd tot art. 160 bij Wet van 5 juli 1921, Stb. 841, tot invoering van het
Wetboek van Militair Strafrecht en de Wet op de Krijgstucht (Invoeringswet
militair straf- en tuchtrecht). Bij de algehele herziening van 1990 (Stb. 1990, 368) is
het artikel wederom vernummerd, is de zinsnede “bij een op voet van oorlog
gebrachte krijgsmacht” gewijzigd in “in tijd van oorlog” en is de vroegere zinsnede
“wederrechtelijk en opzettelijk” omgedraaid. Voorts is daarbij de geldboetesanctie
toegevoegd.

2. Strekking van de bepaling

Het eerste gedeelte van de delictsomschrijving omvat gedragingen die in art. 350 Sr
ook reeds strafbaar gesteld zijn, maar waarbij het strafmaximum van dat artikel
niet toereikend werd geacht.
Het tweede deel van de delictsomschrijving ziet op de persoonlijke uitrusting van

de militair. Bij de totstandkoming van deze bepaling is vanuit de Tweede Kamer
gevraagd of met name het zich ontdoen van een voedingsmiddel deze strafsanctie
rechtvaardigde. De regering volhardde echter (van der Hoeven II blz. 419), daarbij
benadrukkend dat dit artikel alleen op de tijd van oorlog ziet; uit de wetsgeschie-
denis volgt dat men met name het oog op reserve-rantsoenen had.

3. Oorlogsbehoefte

Het begrip ‘oorlogsbehoefte is door de wetgever niet nader gedefinieerd. De
memorie van toelichting (van der Hoeven II blz. 418) spreekt van geschut, torpedo’s
en luchtballonnen, maar geeft geen benedengrens aan. De KRtV te Medan
overwoog op 20 januari 1950 (MRT 1950, blz. 461) dat in dit artikel geen tweedeling
mag worden gezien in die zin dat de term ‘oorlogsbehoefte’ alleen op de
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meer belangrijke voorwerpen als geschut, torpedo’s e.d. betrekking zou hebben en
de termen ‘wapen, munitie, krijgstoerusting en voedingsmiddel’ alleen op de
persoonlijke uitrusting van de militair. Vervolgens werden geweerpatronen als
oorlogsbehoefte in de zin van dit artikel aangemerkt.
In een commentaar naar aanleiding van deze uitspraak bepleitte J.P. Tiddens een

ruime interpretatie van ‘oorlogsbehoeften’, namelijk alle goederen welke bij de
krijgsmacht ten behoeve van de oorlogvoering in gebruik zijn. Hij voerde hiervoor
het argument aan dat de wetgever van 1903 niet heeft kunnen voorzien welke
behoeften toekomstige vormen van oorlogvoering zouden scheppen (MRT 1950,
blz. 435).
Op blz. 431 e.v. van diezelfde aflevering van het MRT betoogde E. de Vlugt het

tegendeel, nl. een beperking van ‘oorlogsbehoeften’ tot de grotere objecten als
bedoeld in de memorie van toelichting, met het argument dat de wetgever, de
strafmaat van art. 350 Sr ontoereikend achtend, alleen aan dit soort grotere
objecten heeft gedacht.
De ZKr besliste op 28 maart 1962 (MRT 1962, blz. 457 m.nt. W.H.V. en blz. 463)

in een geval van vernielingen aan boord van een oorlogsvaartuig dat wandcontact-
dozen voor elektrische scheerapparaten niet, maar kabels van de brandherstellings-
telefoon, brandblussers en onderdelen van de machinekamer wel ‘oorlogsbehoefte’
in de zin van dit artikel zijn. De krijgsraad overwoog daarbij “dat deze apparaten
van essentieel belang zijn om het schip als oorlogsvaartuig zonder stoornis te doen
functioneren”.
Ter toelichting kan worden vermeld dat de daders door deze beschadigingen hun

schip wilden beletten uit te varen.
De KRtV Zuid merkte op 22 februari 1962 (MRT 1964, blz. 61) een karabijn als

oorlogsbehoefte aan.
Het begrip ‘oorlogsbehoefte’ in deze bepaling zou niet tot grote objecten moeten

worden beperkt, omdat ook vernieling van kleine objecten (bijvoorbeeld een usb-
stick met computerbestanden) tot grote schade voor de oorlogvoering kan leiden.
Anderzijds is kennelijk niet de bedoeling geweest alle goederen bij de krijgsmacht in
gebruik onder deze bepaling te brengen. Aansluitend bij de formulering die bij de
algehele herziening van 1990 in een aantal delictsomschrijvingen is gebruikt, zou het
begrip ‘oorlogsbehoefte’ kunnen worden opgevat als alle objecten omvattend
waarbij als rechtstreeks en onmiddellijk gevolg van het verlies, de beschadiging
enz. van die objecten schade ontstaat aan of te duchten is voor de gereedheid tot het
daadwerkelijk uitvoeren van een operatie of oefening van enig onderdeel van de
krijgsmacht.

4. Overige bestanddelen

Militair: zie art. 60 - 65 WMSr.
Van tijd van oorlog in de zin van dit artikel is sprake:
– in geval van oorlog (burgeroorlog daaronder begrepen), mits zich feitelijke

oorlogsomstandigheden voordoen (art. 71a WMSr). Onder oorlog wordt mede
verstaan “een gewapend conflict dat niet als oorlog kan worden aangemerkt en
waarbij het Koninkrijk is betrokken, hetzij ter individuele of collectieve
zelfverdediging, hetzij tot herstel van internationale vrede en veiligheid” (art. 71
WMSr);
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– indien bij koninklijk besluit is bepaald dat een oorlog dreigende is, welk
besluit betrekking kan hebben op de gehele krijgsmacht of op een deel daarvan
(art. 71a WMSr);

– indien het in dit artikel omschreven misdrijf wordt begaan aan boord van een
oorlogsvaartuig of een luchtvaartuig van de krijgsmacht, zich bevindende ergens
waar geen onmiddellijke hulp is te verkrijgen (art. 71b WMSr).
Zie verder art. 87 Sr en het commentaar op de artt. 71 – 72WMSr in dit boekwerk.
De termen vernielen, beschadigen, onbruikbaar maken of wegmaken zijn ont-

leend aan art. 350 Sr.

5. Verhouding tot andere bepalingen

Een verwante delictsomschrijving voor handelingen tijdens een gevecht met de
vijand is te vinden in art. 86 WMSr. Zie de toelichting aldaar.
Voor heling en schuldheling van voorwerpen door dit misdrijf verkregen: zie de

artt. 157 en 158 WMSr.

6. Tuchtrecht

Feiten in dit artikel strafbaar gesteld, kunnen niet tuchtrechtelijk worden afgedaan.
Vgl. art. 79, eerste lid, WMT. Voor niet opzettelijk vernielen, beschadigen,
onbruikbaar of onklaar maken dan wel wegmaken: zie de tuchtrechtelijke
gedragsregel in art. 39 WMT.

7. Voorbereiding tot dit misdrijf

De op dit misdrijf gestelde straf brengt met zich mede dat de voorbereiding tot dit
misdrijf strafbaar is, wanneer de betrokkene opzettelijk voorwerpen, stoffen,
informatiedragers, ruimten of vervoermiddelen bestemd tot het begaan van dit
misdrijf, verwerft, vervaardigt, invoert, doorvoert, uitvoert of voorhanden heeft
(art. 46 Sr).

8. Literatuur

– Th.W. van den Bosch e.a., Uitspraken militair strafrecht 1923 - 1979, Zwolle:
W.E.J. Tjeenk Willink, 1981, blz. 338-339 (art. 160).
– J.J.C. van Dijk, Wetboek van Militair Strafrecht en Wet op de Krijgstucht,
Alphen aan den Rijn: N. Samson N.V., 4e herziene druk, 1952, blz. 186-187.
– D.B.A. Franken & R.J. Brunner, Het Wetboek van Militair Strafrecht,
‘s-Gravenhage: v/h Mouton & Co., 1948, blz. 361-362.
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Artikel 162

De militair die in tijd van oorlog enig aan hem of aan een andere militair van rijkswege
verstrekt goed, wetende dat dit behoort tot de militaire kleding of uitrusting, hetzij
zonder schriftelijke vergunning, door of vanwege de bevoegde officier afgegeven,
verkoopt, ruilt, ten geschenke, in pand, gebruik of bewaring geeft, hetzij wegmaakt,
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de
vierde categorie.

1. Wetsgeschiedenis

De oorspronkelijke tekst van dit artikel (toen genummerd 143) is vastgesteld bij
Wet van 27 april 1903, Stb. 111, i.w.tr. 1 januari 1923 (Stb. 1922, 515). Het artikel is
vernummerd tot art. 161 bij Wet van 5 juli 1921, Stb. 841, tot invoering van het
Wetboek van Militair Strafrecht en de Wet op de Krijgstucht (Invoeringswet
militair straf– en tuchtrecht). Bij de algehele herziening van 1990 (Stb. 1990, 368) is
de zinsnede “bij een op voet van oorlog gebrachte krijgsmacht” gewijzigd in “in tijd
van oorlog” en is de geldboetesanctie toegevoegd.

2. Strekking van de bepaling

Deze bepaling is tot stand gekomen als tegenhanger van de strafbepaling in art. 439
Sr. Deze laatste richt zich op de contractuele wederpartij van de militair die op deze
wijze militaire kleding of uitrusting vervreemdt. Opmerking verdient dat art. 439 Sr
spreekt van de krijgsman beneden de rang van officier, terwijl art. 162 zich richt tot
elke militair, ongeacht de rang of stand.
In het artikel is sprake van goederen die van rijkswege verstrekt zijn; dit heeft

geleid tot de vraag of het moet gaan om gratis door het Rijk aan de militair ter
beschikking gestelde goederen, dan wel dat hieronder ook begrepen zijn goederen
die het Rijk tegen betaling heeft verstrekt. Het HMGNI heeft op 2 april 1948 (MRT
1949, blz. 313 m.nt. S.) de ruime opvatting gekozen: onder “van rijkswege
verstrekt” moet worden verstaan: van rijkswege gratis of tegen betaling verkrijg-
baar gesteld. Dit lijkt op het eerste gezicht merkwaardig voor militairen die zelf hun
militaire kleding bekostigen. In een uitvoerige noot onder genoemde uitspraak zet
Steffen uiteen dat het voorschrift beoogt te voorkomen dat de militair in een
oorlogssituatie zonder de noodzakelijke uitrusting komt te verkeren; voorzover
verzuimd is verlof tot vervreemding te vragen doch het militair belang niet is
geschaad, kan zijns inziens van vervolging worden afgezien.
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3. Bestanddelen

Militair: zie artt. 60 - 65 WMSr.
Van tijd van oorlog in de zin van dit artikel is sprake:
– in geval van oorlog (burgeroorlog daaronder begrepen), mits zich feitelijke

oorlogsomstandigheden voordoen (art. 71a WMSr). Onder oorlog wordt mede
verstaan “een gewapend conflict dat niet als oorlog kan worden aangemerkt en
waarbij het Koninkrijk is betrokken, hetzij ter individuele of collectieve
zelfverdediging, hetzij tot herstel van internationale vrede en veiligheid” (art. 71
WMSr);
– indien bij koninklijk besluit is bepaald dat een oorlog dreigende is, welk

besluit betrekking kan hebben op de gehele krijgsmacht of op een deel daarvan
(art. 71a WMSr);
– indien het in dit artikel omschreven misdrijf wordt begaan aan boord van een

oorlogsvaartuig of een luchtvaartuig van de krijgsmacht, zich bevindende ergens
waar geen onmiddellijke hulp is te verkrijgen (art. 71b WMSr).
Zie verder art. 87 Sr en het commentaar op de artt. 71 - 72 WMSr in dit

boekwerk.

4. Verhouding tot andere bepalingen

Verduistering is strafbaar gesteld in art. 321 Sr. Art. 322 Sr betreft de
gekwalificeerde vorm van verduistering door degene die het goed uit hoofde van
zijn persoonlijke dienstbetrekking of van zijn beroep onder zich heeft. Deze
artikelen zien op het zich opzettelijk wederrechtelijk toe-eigenen van het goed. De
toepasselijkheid ervan is niet beperkt tot de tijd van oorlog.

5. Tuchtrecht

Feiten in dit artikel strafbaar gesteld kunnen niet tuchtrechtelijk worden afgedaan.
Voor niet opzettelijk vernielen, beschadigen, onbruikbaar of onklaar maken dan
wel wegmaken: zie de tuchtrechtelijke gedragsregel in art. 39 WMT.

6. Literatuur

– Th.W. van den Bosch e.a., Uitspraken militair strafrecht 1923-1979, Zwolle:
W.E.J. Tjeenk Willink, 1981, blz. 339-340 (art. 161).
– J.J.C. van Dijk, Wetboek van Militair Strafrecht en Wet op de Krijgstucht,
Alphen aan den Rijn: N. Samson N.V., 4e herziene druk, 1952, blz. 187-188.
– D.B.A. Franken & R.J. Brunner, Het Wetboek van Militair Strafrecht,
’s-Gravenhage: v/h Mouton & Co., 1948, blz. 362-363.
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Artikel 169

Hij die als gebruiker van een voor het openbaar of militair verkeer openstaande weg
of als gebruiker van een voor de openbare of militaire scheepvaart openstaand water,
dan wel als bestuurder van een motorrijtuig, een rijwiel, enig ander rij- of voertuig,
een vaartuig of een luchtvaartuig, dat bij de krijgsmacht in gebruik is, de door of
vanwege het bevoegd gezag met betrekking tot het verkeer of de scheepvaart gegeven
regels en aanwijzingen niet in acht neemt, wordt gestraft met hechtenis van ten
hoogste vier maanden of geldboete van de tweede categorie.

1. Wetsgeschiedenis

Dit artikel is in het Wetboek van Militair Strafrecht ingevoegd bij de partiële
wijziging van 1963. Het verkreeg toen het nummer 167. Bij de algehele herziening
van 1990 werd het vernummerd tot art. 169 WMSr.

2. Strekking van de bepaling

Dit enigszins ingewikkeld geformuleerde artikel houdt twee afzonderlijke strafbare
feiten in, t.w. het niet in acht nemen van aanwijzingen door de gebruiker van een
voor het openbaar of militair verkeer openstaande weg of van een voor de openbare
of militaire scheepvaart openstaand water en het niet in acht nemen van aanwij-
zingen door de bestuurder van een motorrijtuig, een rijwiel, enig ander rij- of
voertuig, een vaartuig of een luchtvaartuig, dat bij de krijgsmacht in gebruik is. Wat
de bedoelde bestuurders betreft, is volgens de memorie van toelichting ‘‘onverschil-
lig of deze bestuurders weggebruikers zijn of niet’’. De vaartuigen zijn bij nota van
wijziging in dit artikel ingevoegd. Van toepassing van dit tweede deel van art. 169
WMSr is geen jurisprudentie bekend, dit deel van de strafbepaling zal in het
volgende buiten beschouwing worden gelaten.
De in art. 169 bedoelde regels betreffen zowel de in het algemeen voor het verkeer

gegeven regels (de wegenverkeerswetgeving, óók de buitenlandse) als de regels die in
het bijzonder, al dan niet door de militaire overheid, voor het militair verkeer
worden gegeven.
De aanwijzingen zijn zowel aanwijzingen die door personen (de burgerlijke of

militaire politie), als die anderszins (bijvoorbeeld door middel van verkeerslichten)
worden gegeven.
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3. Bevoegd gezag

Blijkens de memorie vam toelichting (Steffen blz. 592) moet aan de term ‘‘bevoegd
gezag’’ in dit artikel een ruime betekenis worden toegekend: ‘‘Hieronder zal niet
alleen de militaire overheid en de burgerlijke overheid in de verschillende rijksdelen
moeten worden begrepen maar, voor zover het verkeer in het buitenland betreft,
ook het buitenlandse gezag.’’.

4. De Verkeersregeling defensie

Voor de toepassing van art. 169WMSr is met name van belang de op 1 januari 1994
in werking getreden Verkeersregeling defensie (Beschikking van 29 november 1993
van de Minister van Defensie, nr. CWW 89/128, gepubliceerd in MP 11-70). In de
Verkeersregeling defensie worden door de minister van Defensie, kennelijk bevoegd
gezag als bedoeld in art. 169 WMSr, bepalingen gegeven betreffende:
– verkeersgedrag, zoals gidsen bij achteruitrijden en regels betreffende het slepen

van militaire voertuigen;
– weggebruik, zoals verplaatsing van bepaalde voertuigen en van militaire

colonnes;
– registratie- en aanduidingstekens;
– rijvaardigheid en rijbevoegdheid, zoals regels betreffende militaire rijbewijzen

en een verplichting als bestuurder van een militair motorrijtuig in het bezit te zijn
van een militair rijbewijs van de juiste categorie.De Verkeersregeling defensie geeft
ook verkeersregels die gelden op militaire terreinen. Onder ‘‘militair terrein’’ wordt
blijkens art. 1, aanhef en onder c, van de Regeling verstaan: ‘‘een bij het Ministerie
van Defensie in gebruik zijnd niet voor het openbaar verkeer openstaand terrein,
met inbegrip van alle daarop liggende wegen, paden, de daarin liggende bruggen en
duikers, de tot de wegen behorende paden en bermen of zijkanten, alsmede
parkeerplaatsen.’’ De verkeersregels geldend op militaire terreinen zijn in hoofdlij-
nen de volgende:
– deWegenverkeerswet 1994 en de meeste daarop berustende bepalingen zijn van

overeenkomstige toepassing op het verkeer op militaire terreinen in Nederland;
– voor militaire terreinen gelegen buiten Nederland is de wegenverkeerswetge-

ving van het land waarin het militaire terrein is gelegen van overeenkomstige
toepassing;
– de commandant van het militair terrein mag borden en verkeerstekens plaatsen.

Die commandant stelt ook een maximumsnelheid vast, die de 70 km per uur niet
mag overschrijden;
– parkeren van voertuigen is verboden buiten de als zodanig aangeduide

parkeerplaatsen.Bij de in- en uitgangen van het militair terrein worden borden
geplaatst volgens modellen, die als bijlage bij de beschikking zijn opgenomen.
Overtreding van een regel gegeven in de Verkeersregeling defensie zal, voor zover

die regel is aan te merken als ‘‘met betrekking tot het verkeer gegeven’’, kunnen
leiden tot strafvervolging op grond van art. 169 WMSr.
Voor het daadwerkelijk gelden van de bepalingen van de van overeenkomstige

toepassing verklaarde wegenverkeerswetgeving is noodzakelijk dat de door de ter
plaatse bevoegde autoriteiten vastgestelde ge- en verboden ook op de in die
wetgeving voorgeschreven wijze worden aangegeven (zie HMG 28 februari 1973,
MRT 1973, blz. 276 en HMG 17 oktober 1973, MRT 1974, blz. 26 m.nt. W.H.V.).
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5. Een voor het openbaar of militair verkeer openstaande weg

Zie aant. 2 op art. 163 WMSr.

6. Ontzegging van bevoegdheden

Tot de inwerkingtreding van de wetten betreffende de algehele herziening in 1990,
kon aan hen die handelden in strijd met het bepaalde in dit artikel geen ontzegging
van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen worden opgelegd. Naar aanleiding
van een vraag tijdens de parlementaire behandeling is de mogelijkheid tot het
opleggen van deze bijkomende straf bij overtreding van art. 169 WMSr opgenomen
in art. 36 WMSr. Bij de Rijkswet van 2 juni 1999, Stb. 343, is, om reden van
wetssystematiek, art. 169 toegevoegd aan het eerste lid van art. 36 WMSr. Bij deze
gelegenheid, is ten behoeve van de mogelijkheid tot het ontzeggen van de bevoegd-
heid de luchtvaart uit te oefenen, art. 169 WMSr ook toegevoegd aan art. 36a
WMSr.
Bij veroordeling van de bestuurder van een motorrijtuig wegens overtreding van

art. 169 WMSr kan hem ingevolge art. 36 WMSr de bevoegdheid motorrijtuigen te
besturen voor de duur van ten hoogste vijf jaren worden ontzegd.
De bestuurder van een luchtvaartuig die wordt veroordeeld wegens overtreding

van art. 169 WMSr kan ingevolge art. 36a WMSr de bevoegdheid de luchtvaart uit
te oefenen voor ten hoogste zes maanden worden ontzegd.

7. Overige opmerkingen

Blijkens art. 75b WMSr worden voor de toepassing van onder andere art. 169
WMSr onder rij-, voer-, vaar- en luchtvaartuigen, die bij de krijgsmacht in gebruik
zijn mede begrepen de rij-, voer-, vaar- en luchtvaartuigen in gebruik bij een
vreemde krijgsmacht als bedoeld in art. 75 WMSr (zie aldaar).
De ruime formulering van art. 169 WMSr lijkt voor militairen elke andere

strafbepaling met betrekking tot het verkeer, zowel ter land als te water, te
absorberen. De juistheid van het in aant. 2 op Titel XII van het Tweede Boek
weergegeven oordeel van het Hoog Militair Gerechtshof dat (kort gezegd) de in het
Wetboek vanMilitair Strafrecht opgenomen strafbepalingen met betrekking tot het
verkeer alleen toepasselijk zijn als terzake geen normen zijn gesteld in een Neder-
landse strafwet tenzij de bepaling uit dat wetboek een hoger strafmaximum kent,
dringt zich op als men art. 169 WMSr beziet. Door militairen binnen Nederland, de
Nederlandse Antillen en Aruba op voor het openbaar verkeer openstaande wegen
gepleegde verkeersmisdrij ven en -overtredingen worden vervolgd en bestraft met
toepassing van de commune wegenverkeerswetgeving. De werkingssfeer van art.
169 WMSr is wat betreft verkeer binnen Nederland, de Nederlandse Antillen en
Aruba beperkt tot gedrag op andere dan voor het openbaar verkeer openstaande
wegen. In het buitenland vindt art. 169 WMSr toepassing op die gedragingen in het
verkeer, die in strijd zijn met terzake geldende buitenlandse regelgeving, dit laatste
echter slechts voor zover op die gedragingen niet een bepaling van de Nederlandse
wegenverkeers wetgeving van toepassing is. Dit is het geval als in de betreffende
Nederlandse wettelijke bepaling niet het woord ‘‘weg’’ voorkomt, te weten bij de
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art. 6,7 en 8 WVW 1994 (zie voor wat betreft art. 8 WVW 1994 ook aant. 6 op art.
163 WMSr).

8. Jurisprudentie

De militaire rechter heeft het bestanddeel ‘‘met betrekking tot het verkeer gegeven
regels en aanwijzingen’’ in dit artikel steeds eng geı̈nterpreteerd. Zo werd het met
een auto in Duitsland rijden zonder ‘‘Pflichtversicherung’’ niet bestraft op grond
van art. 167 (nu 169) WMSr, doch werd art. 168 (nu 170) WMSr van toepassing
geacht (Mob. Kr. Lu. 26 september 1967, MRT 1968, blz. 232; Mob. Kr. Bu. Lu.
3 september 1969, MRT 1970, blz. 222 met naschrift W.H.V.). De achterliggende
gedachte, die overigens in de vonnissen niet tot uitdrukking wordt gebracht, zal zijn
dat de verplichting tot het hebben van een dergelijke verzekering geen bepaling
‘‘met betrekking tot het verkeer’’ is, doch één met betrekking tot de regeling van uit
verkeersgedrag voortvloeiende civielrechtelijke aansprakelijkheid.
Met betrekking tot het besturen van een motorrijtuig tijdens een ontzegging van

de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen merkte het Hoog Militair Gerechtshof
bij sententie van 27 oktober 1971,MRT 1972, blz. 166 met naschrift W.H.V., op dat
dit gedrag niet bij art. 167 (nu 169) WMSr strafbaar is gesteld: ‘‘omdat de bij wege
van bijkomende straf opgelegde ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te
besturen niet kan worden aangemerkt te behoren tot de ‘‘met betrekking tot het
verkeer gegeven regels en aanwijzingen’’ in de zin van dat artikel.’’
Zie ook Arr. Kr. Arnhem 18 februari 1988,MRT 1988, blz. 307 met naschrift C.,

alwaar in Duitsland rijden zonder de voorgeschreven veiligheidsgordel te dragen
werd gekwalificeerd als overtreding van art. 168 (nu 170) WMSr.
Bij sententie van 18 augustus 1971, MRT 1971, blz. 533, heeft het Hoog Militair

Gerechtshof, responderende op een terzake gevoerd verweer, vastgesteld dat art.
169 (toen 167) ook van toepassing is als de bestuurder rijdt in een ander dan een bij
de krijgsmacht in gebruik zijnd (motor)rijtuig.
– Rb. Arnhem 14 december 1993,MRT 1994, blz. 86: ‘‘Nu gesteld noch gebleken is
dat bij de uitvoering van de blaastest en de bloedproef gehandeld is in strijd met de
toepasselijke Duitse voorschriften en het rijden met een bloedalcoholgehalte van
tussen 0,8 en 1,3 promille als Ordnungswidrigkeit in de Bondsrepubliek strafbaar is
gesteld, is artikel 169 WMSr door verdachte geschonden. Het verweer dat artikel
169 [...] in deze gevallen alleen van toepassing is wanneer een verdachte vanwege te
grote afstand niet aan de dichtstbijzijnde brigade van de Koninklijke Marechaussee
kan worden overgedragen, vindt geen steun in de wet’’.
– Hof Arnhem 27 februari 1991, MRT 1991, blz. 189: ‘‘Een huzaar, gelegerd in
Duitsland, rijdt in de gemeente Winsen /Aller binnen de bebouwde kom in een
particuliere auto met een snelheid van 92 km per uur, terwijl ter plaatse, krachtens
§ 3 Strassenverkehrsordnung, een maximumsnelheid geldt van 50 km per uur. Hij
wordt voor dit feit in hoger beroep veroordeeld tot een geldboete van f 150,=
subsidiair drie dagen hechtenis. Naar het oordeel van het hof levert het bewezen-
verklaarde de overtreding omschreven in art. 169 WMSr op’’.
– Rb. Arnhem 21 januari 1994, MRT 1994, blz. 162, m.nt. C.: ‘‘De rechtbank
verwerpt het verweer van de vertrouwensman dat ter zake geen tuchtrecht van
toepassing is, doch het strafrecht. De rechtbank is van oordeel dat het parkeren van
voertuigen (op militair terrein) buiten de als zodanig aangeduide parkeerplaatsen
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valt onder de strafwettelijke bepalingen, namelijk de Regeling verkeer militaire
terreinen. Daarvan is echter in casu geen sprake: beschuldigde heeft de interne orde
geschonden (door zijn auto ongeoorloofd te parkeren op een bezoekersparkeer-
plaats) en komt daarmee binnen de werkingssfeer van het militaire tuchtrecht’’.
– HR 29 november 2011, MRT 2012, blz. 236, m.nt. S.M.D. : een burger in dienst
van Defensie overschrijdt de maximumsnelheid op het militaire terrein van de
marinehaven te Den Helder. Het Hof Amsterdam veroordeelt de verdachte voor
overtreding van art. 461 WMSr. Het Hof had vastgesteld dat aan verdachte in
verband met zijn werk toestemming was verleend om zich op het terrein van de
marinehaven te begeven onder de voorwaarde, zoals vermeld op de bij de ingangen
van het terrein geplaatste borden, dat men de maximumsnelheid van 50 km per uur
niet overschrijdt. Het Hof oordeelde dat de verdachte door overtreding van de
gestelde voorwaarde, door met een hogere snelheid te rijden over de Noord
Voorlandweg -welke weg, naar het Hof had vastgesteld, een niet voor het openbaar
verkeer openstaande weg is, doch een weg gelegen op een militair terrein als bedoeld
in art. I, eerste lid aanhef en onder c, van de Verkeersregeling Defensie nr. CWW89/
128 van 29 november 1993- niet langer gerechtigd was zich op dit terrein te
bevinden en dat daarmee overtreding van art. 461 WSr was gegeven. Dit oordeel
geeft, aldus de Hoge Raad, niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is ook niet
onbegrijpelijk.
Van toepassing van dit artikel op verkeer te water is geen jurisprudentie bekend.

Aannemelijk is dat zodanige toepassing niet heeft plaatsgevonden.

9. Art. 169 WMSr en de rechten van de mens

De Verkeersregeling defensie is van toepassing op alle verkeer ook van niet-
militairen op militaire terreinen. De Verkeersregeling is echter, nu art. 169 WMSr
onder normale omstandigheden alleen van toepassing is op militairen en voor
burgers géén soortgelijke strafbepaling bestaat, slechts ten opzichte van militairen
strafrechtelijk te handhaven.
De toepassing van art. 169 WMSr op militairen die op militaire terreinen een

verkeersovertreding begaan staat volgens sommigen op gespannen voet met het
verbod van discriminatie, neergelegd in art. 26 van het te New York gesloten
Internationale verdrag inzake burgerlijke en politieke rechten (zie het eerstgenoem-
de artikel van Clarenbeek, vermeld in aant. 10). In een sententie van 24 mei 1989,
gewezen met betrekking tot de aan de Verkeersregeling defensie voorafgaande en
op de betreffende punten niet wezenlijk verschillende Verkeersregeling militaire
terreinen, stelde het Hoog Militair Gerechtshof in antwoord op een verweer dat de
omstandigheid dat niet-militairen voor snelheidsovertredingen gepleegd op het
Artillerieschietkamp te ‘t Harde niet strafbaar zijn, is aan te merken als rechtson-
gelijkheid: ‘‘Het hof verwerpt dit verweer, aangezien genoemd ‘‘te snel rijden’’ door
niet-militairen niet een in enige strafwet verboden gedraging is, terwijl dat voor
militairen wel het geval is. Voor de stelling van beklaagde dat in casu sprake is van
discriminerende wetgeving althans wetgeving in strijd met internationale verdragen,
is naar het oordeel van het hof geen steun te vinden in het recht’’. De sententie is
gepubliceerd inMRT 1990, blz. 189, met naschrift C. De rechtbank Arnhem volgde
in het vonnis van 17 mei 1994, MRT 1995, blz. 71, m.nt. C., het oordeel van het
Hoog Militair Gerechtshof. Zie ook het in aant. 8 vermelde arrest van de Hoge
Raad, in het bijzonder de conclusie van de advocaat-generaal.
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10. Tuchtrecht

Indien een gedraging naar het oordeel van de commandant het strafbare feit
oplevert als omschreven in art. 169 WMSr, kan hij een beschuldiging uitreiken
op voorwaarde dat het openbaar ministerie de commandant mededeelt dat het
voorshands instemt met tuchtrechtelijke afdoening. De commandant kan alsdan de
gedraging toetsen aan de gedragsregel opgenomen in art. 18 WMT. Zie verder de
aantekeningen op art. 79 WMT.

11. Literatuur

Th.J. Clarenbeek, ‘Verkeer op militaire terreinen’, Militaire Spectator 1980, blz.
527.
Th.J. Clarenbeek, ‘Door militairen buiten Nederland gepleegde strafbare feiten’,
MRT 1981, blz. 265.
J.M.G. van Loo, ‘De artikelen 167 en 168 van het wetboek van mil. strafrecht’,
MRT 1971 blz. 12.
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TITEL II: Hoger beroep

Commentaar door: J.R.G. Jofriet

Verder voortgezet door: J.J.M. van Hoek

1. Algemene opmerkingen

Tot de inwerkingtreding van de Rijkswet van 13 december 2012, Stb. 2013, 25, i.w.tr.
1 juli 2013, Stb. 2013, 51 werd het hoger beroep van vonnissen van de militaire
kantonrechter en van de militaire kamers van de arrondissementsrechtbank geregeld
in de artikelen 7 en 8 WMSv (oud). Art. 16 WMSv regelt het het hoger beroep tegen
vonnissen van mobiele rechtbanken. Het hoger beroep van vonnissen gewezen door
de gerechten in eerste aanleg van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van de
openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba is voorzien in art. 18 WMSv.
De art. 16 en 18 WMSv (oud) verwezen voor de regeling van het hoger beroep

naar art. 7 (en 8) WMSv (oud). Art. 7 WMSv verwees op haar beurt naar de art. 44,
tweede lid, en 56, vijfde lid, RO. Als gevolg van de wet van 28 oktober 1999,
Stb. 1999, 467, i.w.tr. 1 oktober 2000, Stb. 2000, 271 en de wet van 6 december 2001,
Stb. 2001, 584, i.w.tr. 1 januari 2002, Stb. 2001, 621 werd de Wet op de Rechterlijke
Organisatie ingrijpend gewijzigd, zo ook art. 44 en 56 RO. De Wet militaire
strafrechtspraak werd niet aan deze wijzigingen aangepast, zodat de bepalingen
omtrent het hoger beroep van de vonnissen van militaire gerechten niet langer
parallel liepen met de ingevolge deWet op de Rechterlijke Organisatie in Nederland
geldende bepalingen voor niet-militairen. Bij Rijkswet van 13 december 2012, Stb.
2013, 25, i.w.tr. 1 juli 2013, Stb. 2013, 51 is de Wet militaire strafrechtspraak
aangepast aan de Wet op de Rechterlijke Organisatie. Artikel 7 WMSv is daarbij
komen te vervallen.
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Artikel 7 (vervallen)

1. Tegen vonnissen van de militaire kantonrechter kan overeenkomstig het bepaalde in
artikel 44, tweede lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie hoger beroep worden
ingesteld.

2. Tegen vonnissen van de militaire kamers van de arrondissementsrechtbank kan
overeenkomstig het bepaalde in artikel 56, vijfde lid, van de Wet op de rechterlijke
organisatie hoger beroep worden ingesteld.
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Artikel 8

1. De militaire kamer van het gerechtshof, genoemd in artikel 68 van de Wet op de
rechterlijke organisatie, is bevoegd tot het oordeel in hoger beroep over de daarvoor
vatbare vonnissen van de militaire kamers van de rechtbank, genoemd in artikel 55 van
de Wet op de rechterlijke organisatie.

2. De militaire kamer van het gerechtshof kan zitting houden buiten de zittings-
plaats van het gerechtshof.

1. Wetsgeschiedenis

Het hoger beroep van vonnissen werd in het oorspronkelijke ontwerp van rijkswet
(Kamerstukken II 1982/83, 17 804 [R 1228], nrs. 1-2), waarin de militaire kanton-
rechter in het geheel niet voorkwam, geregeld in art. 9. Bij nota van wijziging
(Kamerstukken II 1985/86, 17 804 [R 1228], nr. 11) werd de militaire kantonrechter
ingevoerd en verkreeg het artikel zijn huidige tekst. Het werd na de behandeling in
de Tweede Kamer vernummerd tot 8. Bij Rijkswet van 13 december 2012, Stb. 2013,
25, i.w.tr. 1 juli 2013, Stb. 2013, 51 zijn het eerste en tweede lid aangepast aan de
wijzigingen in de Wet op de Rechterlijke Organisatie die per 1 januari 2002 in
werking zijn getreden. De mogelijkheid om buiten de zittingsplaats van het
gerechtshof zitting is bij genoemde Rijkswet verplaatst van art. 9, eerste lid, WMSv
naar het huidig tweede lid van art. 8 WMSv. Daarnaast is redactie en terminologie
van het tweede lid aangepast aan de Wet op de Rechterlijke Organisatie.

2. Het eerste lid

In artikel 8, eerste lid, WMSv (oud) was bepaald dat de militaire kamer van de
rechtbank bij uitsluiting in hoger beroep kennis nam van de daarvoor vatbare
vonnissen door de militaire kantonrechter in eerste aanleg gewezen. Met ingang van
1 januari 2002 zijn de kantongerechten vervangen door de sectoren kanton bij de
rechtbanken, maar verzuimd werd deze wijziging ook in de Wet militaire straf-
rechtspraak door te voeren. Hierdoor was het hoger beroep tegen een vonnis van de
militaire kantonrechter op twee manieren geregeld, enerzijds in art. 8 WMSv (oud)
en anderzijds in art. 60 RO. Het gerechtshof in Arnhem achtte zich op grond van
laatstgenoemd artikel bevoegd om kennis te nemen van het hoger beroep van de
daarvoor vatbare vonnissen van de militaire kantonrechter en gaf bewust geen
toepassing aan het gestelde in art. 8 WMSv (oud). Het gerechtshof te Arnhem
overwoog in dit kader: ‘‘Nu blijkens de Wet organisatie en bestuur gerechten de
wetgever de organisatie van de militaire strafrechtspraak overigens op gelijke wijze
heeft aangepast als de organisatie van de commune strafrechtspraak is het hof van
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oordeel dat het ervoor moet worden gehouden dat de wetgever bij de
totstandkoming van die wet per abuis heeft verzuimd gelijktijdig – bij Rijkwet –
de Wet militaire strafrechtspraak dienovereenkomstig te wijzigen. Het is het hof
bovendien ambtshalve bekend dat de wetgever inmiddels doende is om de Wet
militaire strafrechtspraak te wijzigen in die zin, dat het hoger beroep van daarvoor
vatbare vonnissen van de militaire kantonrechter inderdaad voor de militaire
kamer van het gerechtshof zal dienen (Rijksbrede reparatiewet’’). Het hof zal
zich daarom, ondanks het bepaalde in artikel 8 WMS, bevoegd achten om kennis
te nemen van het hoger beroep van de daarvoor vatbare vonnissen van de militaire
kantonrechter.’’ (zie Hof Arnhem 10 september 2003, MRT 2004, blz. 341). De
‘‘Rijksbrede reparatiewet’’ liet echter tot 1 juli 2013 op zich wachten (zie aant. 1).
Verwijzend naar de afwijking in de bestaande Wet militaire strafrechtspraak en de
overwegingen van het gerechtshof in voornoemd arrest besloot de regering art. 8,
eerste lid, WMSv aan te passen (Kamerstukken II 2012/13, 33 429 [R1988], nr. 3,
blz. 5).
Oorspronkelijk luidde het eerste lid: ‘‘Het gerechtshof te Arnhem is bevoegd tot

het oordeel in hoger beroep over de daarvoor vatbare vonnissen van de militaire
kamers van de rechtbank te Arnhem. [...]’’ (Kamerstukken II 2012/13, 33 429
[R1988], nr. 2, blz. 3). Uit de memorie van toelichting blijkt dat de regering met
‘‘militaire kamers van de rechtbank’’ doelde op de enkelvoudige kamer bedoeld in
art. 49 RO (militaire kantonrechter) en de enkelvoudige (militaire politierechter) en
meervoudige kamers bedoeld in art. 55 RO. Bij nota van wijziging is de tekst van
het eerst lid gewijzigd in die zin dat niet meer gesproken wordt over ‘‘de militaire
kamers van de rechtbank’’ maar over de ‘‘militaire kamers van de rechtbank,
genoemd in artikel 55 van de Wet op de rechterlijke organisatie’’. Deze aanpassing
hield verband met het feit dat tegelijkertijd met de behandeling van het wetsvoorstel
ter aanpassing van de Wet militaire strafrechtspraak, een ander wetsvoorstel
aanhangig was dat strekte tot opsplitsing van de rechtbank Oost-Nederland in
de rechtbanken Gelderland en Overijssel (Kamerstukken II 2012/13, 33 451, nr. 2).
Tegen deze achtergrond stelde de regering voor om de artikelen van de Wet
militaire strafrechtspraak die een verwijzing bevatten naar de bevoegde gerechte-
lijke instanties te verwijzen naar de artikelen 55 en 68 RO (Kamerstukken II, 2012/
13, 33 429 [R1988], nr. 6, blz. 3). Dat in het huidige eerste lid niet ook naar art. 49
RO wordt verwezen, lijkt een omissie te zijn. Immers, de regering beoogde juist in
art. 8, eerste lid, WMSv te bepalen dat de militaire kamer van het gerechtshof te
Arnhem bevoegd is om kennis te nemen van het ingestelde hoger beroep tegen
uitspraken van de militaire kantonrechter.
Anders dan in commune strafzaken, waar het mogelijk is dat bij het hof de

behandeling door een enkelvoudige kamer plaatsvindt (art. 411, tweede lid, Sv),
wordt het hoger beroep in militaire strafzaken altijd behandeld door een meervou-
digemilitaire kamer. Art. 8, eerste lid, WMSv bevat derhalve een afwijking van het
Wetboek van Strafvordering als bedoeld in art. 1, tweede lid, WMSv doelt. In haar
advies met betrekking tot het concept-wetsvoorstel wees de Nederlandse Vereniging
voor de Rechtspraak de regering er op dat, nu het gerechtshof alleen een
meervoudige militaire kamer kent, ook alle appèllen van kantonovertredingen of
simpele politierechterzaken door een meervoudige kamer moeten worden behan-
deld. Hoewel de Vereniging vaststelde dat het naar hun aard niet de meest
bewerkelijke zaken zijn en ook niet van een groot probleem kan worden gesproken,
deed zij de aanbeveling dat de wetgever hier expliciet een standpunt bepaalt omdat
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deze situatie in haar ogen – enigszins ‘‘ongeluk’’, aldus de Vereniging – lijkt af te
wijken van de commune strafrechtspraktijk. De Vereniging stelde terecht vast dat
de militaire strafrechtspraak op dit punt afwijkt van commune strafzaken waar het
op basis van art. 411, tweede lid, Sv mogelijk is dat bij het gerechtshof de
behandeling door een enkelvoudige kamer plaatsvindt. Dat in art. 8, eerste lid,
WMSv (oud) werd gesproken over de ‘‘meervoudige kamer’’ en in het huidige
eerste lid wordt verwezen naar de militaire kamer van het gerechtshof genoemd in
art. 68 RO is echter niet een afwijking die ‘‘per ongeluk’’ in de wet geslopen is.
Deze afwijking laat zich enerzijds verklaren door het feit dat ten tijde van de
inwerkingtreding van art. 8, eerste lid, WMSv (oud) de Wet op de Rechterlijke
Organisatie nog niet een voorziening kende voor de enkelvoudige kamer bij het
gerechtshof. Anderzijds garandeert een meervoudige militaire kamer dat in hoger
beroep altijd een militair lid aan de behandeling van de zaak deelneemt. De
regering merkt in dit kader in de memorie van toelichting op dat het onwenselijk
zou zijn ‘‘wanneer ook in tweede instantie de inbreng van deskundigheid op het
terrein van militaire aangelegenheden door een militair lid niet gegarandeerd
is.’’(Kamerstukken II 2012/13, 33 429 [R1988], nr.3, blz. 5). Zie ook aant. 2 op
art. 9 WMSv.

3. Het beklag ex art. 12 Sv

In het militaire strafprocesrecht dat tot 1 januari 1991 gold, bestond niet de
mogelijkheid beklag te doen indien een door een militair begaan strafbaar feit niet
werd vervolgd of de vervolging daarvan niet werd voortgezet. Deze als steeds
ernstiger ervaren tekortkoming werd hersteld door de integratie van de militaire
strafrechtspraak in de commune strafrechtspraak waardoor art. 12 Sv overeen-
komstig van toepassing zou zijn op vervolgingsbeslissingen in militaire strafzaken.
En hoewel het volgens de regering logisch was dat de militaire kamer van het
gerechtshof over dit beklag zou oordelen, vond zij het niettemin nodig om dit
expliciet in de wet te noemen (Kamerstukken II 1982/83, 17 804 [R1228], nr. 5,
blz. 22). In het concept wetsvoorstel ter aanpassing van de Wet militaire strafrecht-
spraak werd deze bepaling wederom in het eerste lid opgenomen, maar de regering
besloot uiteindelijk op advies van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
deze bepaling te verwijderen omdat ‘‘deze bepaling thans is opgenomen in artikel 68
Wet RO’’ (Kamerstukken II 2012/13, 33 429 [R1988], nr. 3, blz. 5).

4. Het tweede lid

Het tweede lid bevat de mogelijkheid om buiten de zittingsplaats van het gerechts-
hof zitting te houden. Voorheen was dit bepaald in art. 9, eerste lid, WMSv (oud)
dat art. 5, derde lid, WMSv (oud) van overeenkomstige toepassing verklaarde en
waarin was bepaald dat de militaire kamers van de rechtbank zitting konden
houden buiten de zetel van de rechtbank. Hoewel de Wet op de Rechterlijke
Organisatie de aanwijzing van nevenlocaties kent, blijft de bepaling in de Wet
militaire strafrechtspraak nodig opdat de militaire kamer van het gerechtshof ook
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buiten Nederland zitting kan houden, aldus de regering (Kamerstukken II 2012/13,
33 429 [R1988], nr. 3, blz. 5).

5. Jurisprudentie

– Hof Arnhem 10 september 2003, MRT 2004, blz. 341: Het hof acht zich bevoegd
kennis te nemen van een hoger beroep tegen een vonnis van de militair kanton-
rechter.
– Hof Arnhem 19 oktober 2004, MRT 2006, blz. 21: Toepassing van art. 12 Sv.
Afwijzing van het beklag omdat dat voor het ene feit (poging tot verkrachting) het
bewijs ontbreekt en voor het andere feit (schennis der eerbaarheid) de opportuniteit
ontbreekt aangezien de beklaagde reeds is getroffen door de hem door klager
toegebrachte verwondingen.
– Hof Arnhem 19 maart 2007,MRT 2007, blz. 300, m.nt. M.M.D.: Toepassing
art. 12 Sv. Nalatigheid bij arts/instructeurs als rekruut overlijdt tijdens bivak?
– Hof Arnhem, Beschikking militaire kamer van 7 april 2008, MRT 2008, blz. 215,
m.nt. J.R.G J.: Toepassing art. 12 Sv.. Beklaagde kon menen dat hij en zijn eigen
troepen werden beschoten en dat hij hiervan uitgaande handelde binnen de kaders
van de van toepassing zijnde geweldsinstructie.
– Hof Den Haag 18 maart 2009, beschikking met volgnummer K08/0093 (niet
gepubliceerd): toepassing art. 12 Sv. Beklag tegen niet vervolging van burger en
militair topambtenaren van het Ministerie van Defensie en het Ministerie van
Buitenlandse zaken wegens deelneming aan vermeende oorlogsmisdaden in Afgha-
nistan. De klagers konden niet worden aangemerkt als direct belanghebbenden.
– Hof Arnhem 14 oktober 2010, MRT 2012: Toepassing van art. 12 Sv. Beklag
inzake het eigen vuur-incident op 12 januari 2008 in Afghanistan. De feitelijke
omstandigheden bieden naar het oordeel van het hof onvoldoende grond om de
strafvervolging van de bataljonscommandant en/of de voertuigcommandant te
kunnen rechtvaardigen. Volgens het hof kan hun handelen niet worden aangemerkt
als in aanmerkelijke mate onvoorzichtig handelen.

6. Literatuur

– L.E.W. Gonzales, ‘‘De Nederlandse militair, waar ook ter wereld, en het
beklagrecht ex art 12 Sv’’, MRT 2006, blz. 145.
– R.N. Bruin. ‘‘Beklag tegen niet-vervolging van Nederlandse militair afgewezen.
Een analyse en enkele opmerkingen naar aanleiding van de beschikking van het
gerechtshof in een art. 12 Sv procedure’’, MRT 2008, blz. 205.
– J.J.M. van Hoek, ‘‘Een reactie op de analyse door LTZ 2OC mr. R.N. de Bruin.
Beklag tegen niet-vervolging van Nederlandse militairen afgewezen’’, MRT 2009,
blz. 52.
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Artikel 9

1. De militaire leden, bedoeld in artikel 68, tweede lid, van de Wet op de rechterlijke
organisatie worden op voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie, in
overeenstemming met Onze Minister van Defensie bij koninklijk besluit benoemd.

2. Tot militair lid wordt slechts benoemd een militair die voldoet aan de bij of
krachtens artikel 5 van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren gestelde
beroepsvereisten, die ten minste de rang van kapitein ter zee of kolonel bekleedt en die
niet behoort tot de Koninklijke marechaussee.

3. Aan militairen met de rang van kapitein ter zee of kolonel wordt als militair lid
de titulaire rang van commandeur, brigade-generaal of commodore toegekend.

4. Artikel 6, derde, vierde, vijfde en zesde lid, is van overeenkomstige toepassing.

1. Wetsgeschiedenis

Dit artikel was in het oorspronkelijke ontwerp van rijkswet (Kamerstukken II 1982/83,
17 804 [R 1228], nrs. 1-2) genummerd 10. In het tweede lid is bij nota van wijzigingen
(Kamerstukken II 1985/86, 17 804 [1228], nr. 11) een verandering aangebracht. Het
artikel verkreeg na de behandeling in de Tweede Kamer het nummer 9.
Bij Rijkswet van 2 juni 1999 (Stb. 343) is, met vernummering van het vierde lid tot

vijfde lid, een nieuw vierde lid ingevoegd. Bij rijkswet van 13 december 2012, Stb.
2013, 25, i.w.tr. 1 juli 2013, Stb. 2013, 51 is het oude eerste lid komen te vervallen en
zijn de overige leden vernummerd. De redactie van het oude tweede lid (huidig
eerste lid) is gemoderniseerd en er is een verwijzing opgenomen naar de relevante
bepaling in de Wet op de Rechterlijke Organisatie. De terminologie van het oude
derde lid (huidig tweede lid) is aangepast. In dit lid is tevens de verwijzing naar de
Wet op de Rechterlijke Organisatie vervangen door een verwijzing naar het bij of
krachtens artikel 5 Wrra bepaalde. In het derde lid (oude vierde lid) wordt niet
langer meer gesproken over een bevordering tot de titulaire rang maar over de
toekenning hiervan. De mogelijkheid om buiten de zittingsplaats van het gerechts-
hof zitting te houden was geregeld in het eerste lid (oud), maar is laatstgenoemde
rijkswet overgeheveld naar art. 8, tweede lid, WMSv.

2. De militaire kamer van het gerechtshof

De algemene herziening per 1 januari 1991 had mede ten doel de integratie van de
militaire gerechten in de commune gerechten. Het Hoog Militair Gerechtshof, dat
onder het oude militaire recht de hoger beroepen van vonnissen van de krijgsraden
behandelde, werd opgeheven. De hoger beroepen van vonnissen van de militaire
kamers van de rechtbank Gelderland en van de mobiele rechtbanken worden
behandeld door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden te Arnhem. De militaire
kamer van het hof bestaat uit drie leden, waarvan er één, een militair, niet is een
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rechterlijk ambtenaar met rechtspraak belast (Zie art. 1 RO). De samenstelling van
de militaire kamer bij het gerechtshof is geregeld in art. 68 RO. Dit artikel bepaalt
dat bij de berechting van een militair het militair lid bij voorkeur zal behoren tot
het krijgsmachtdeel waartoe de te berechten militair behoort of behoorde. Deze
bepaling is bij de militaire kamer van het hof zo mogelijk van nog groter belang
dan bij de militaire kamer van de rechtbank. Slechts militairen die worden
verdacht van zwaardere misdrijven zullen bij de rechtbank worden berecht door de
meervoudige militaire kamer, waarvan een militair als lid deel uitmaakt. Het
overgrote deel van de militairen wordt bij de rechtbank berecht door de militaire
politierechter. Deze rechter is weliswaar gespecialiseerd, doch nu hij alléén
rechtspreekt, wordt de voor de berechting van militairen door de wetgever zo
belangrijk geachte inbreng van een militair die de in de krijgsmacht geldende leef-
en werkomstandigheden het beste kent, bij de berechting gemist. Militairen die in
eerste instantie in een misdrijfzaak waaraan militaire aspecten zijn verbonden door
de militaire politierechter zijn berecht en die menen dat bij de berechting aan hun
militaire status of aan de militaire aspecten van het door hen gepleegde feit
onvoldoende aandacht is besteed of die vergeefs hebben gevraagd om verwijzing
naar de meervoudige militaire kamer, zullen die aandacht of een behandeling door
een meervoudige militaire kamer alleen kunnen verkrijgen door in hoger beroep te
gaan (Zie ook aant. 2 op art. 8 WMSv). Met betrekking tot de omstandigheid dat
het gerechtshof in de militaire strafrechtspraak alleen een meervoudige samens-
telling kent en niet ook, zoals in de commune strafrechtspraak het geval is, een
enkelvoudige kamer merkt de regering in de memorie van toelichting op dat het
onwenselijk zou zijn ‘‘wanneer ook in tweede instantie de inbreng van deskundig-
heid op het terrein van militaire aangelegenheden door een militair lid niet
gegarandeerd is.’’ (Kamerstukken II 2012/13, 33 429 [R1988], nr. 3, blz. 5).

3. Samenstelling van de militaire kamer

Twee van de leden van de militaire kamer, waaronder de voorzitter, zijn lid van het
gerechtshof. In beginsel is het mogelijk dat militairen optreden als niet-militair lid
van de militaire kamer van het hof als zij in het hof tot raadsheer-plaatsvervanger
zijn benoemd. In de memorie van antwoord bij het ontwerp van de Wet militaire
strafrechtspraak (Kamerstukken II 1985/86, 17 804 [R1228], nr. 10, p. 12) wordt
gesteld dat in de wet niet wordt verboden dat ‘‘rechters-plaatsvervangers in de
arrondissementsrechtbank als militaire politierechter optreden en evenmin dat
juristen die militair zijn tot rechter-plaatsvervanger in de rechtbank worden
benoemd. Het is dus in beginsel mogelijk dat een rechter-plaatsvervanger in de
rechtbank die militair is, optreedt als militaire politierechter.’’ De militair die als
rechter-plaatsvervanger is benoemd kan dus als burger – als militair politierechter
of als burgerlid van de meervoudige militaire kamer oordelen over zaken tegen
militairen. Het lijkt niet de bedoeling van de wetgever te zijn geweest dat van deze
wettelijke mogelijkheid ook gebruik wordt gemaakt.

4. Zittingen buiten de zetel van het gerecht

De militaire kamer van het hof kan zitting houden buiten de zetel van het hof. Het
hof kan derhalve zittingen houden zowel in elke plaats in Nederland als in elke
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plaats daarbuiten, mits die plaats is gelegen in het rechtsgebied van het hof. De
bedoeling van de wetgever is geweest dat de militaire rechter mobiel zou zijn en zo
nodig zitting zou houden in de omgeving van de verblijfplaats van de justitiabelen.

5. De militaire leden bij het gerechtshof

De regering achtte het noodzakelijk de militair terecht te doen staan voor een
college van dezelfde juridische deskundigheid als dat waarvoor de burger terecht
staat. Daarom is in de wet voor het militair lid van de militaire kamer van het
gerechtshof opgenomen dat hij moet voldoen aan de beroepsvereisten die in art. 5
Wrra zijn omschreven. De militaire leden van het hof moeten ten minste de rang van
kapitein ter zee of van kolonel bekleden. Militairen die aangesteld zijn bij de
Koninklijke Marechaussee kunnen geen militair lid worden.
Nu in art. 9, vierde lid, WMSv art. 6, derde, vierde, vijfde en zesde lid, WMSv van

overeenkomstige toepassing zijn verklaard, heeft het militair lid van het gerechtshof
als zodanig dezelfde rechtspositie als een militair lid van de rechtbank.

6. Benoeming en ontslag van militaire leden

Zie ook aant. 3 t/m 6 op art. 6 WMSv.
De wet schrijft voor dat de militaire leden tenminste de rang van kapitein ter zee

of kolonel moeten bekleden. Benoeming van leden met een hogere dan één van deze
rangen is derhalve mogelijk. Militairen die bij benoeming tot militair lid de rang van
kapitein ter zee of kolonel bekleden, word de titulaire rang van commandeur (KM),
brigade-generaal(KL) of commodore (KLu) toegekend. Voorheen werd gesproken
over de bevordering tot de titulaire rang, maar de regering besloot in 2013 (Stb.
2013, 25) de terminologie ‘‘in lijn te brengen met de elders in de militaire
rechtspraktijk gedefinieerde wijze van het verkrijgen van een titulaire rang, te
weten door toekenning’’ (Kamerstukken II 2012/13, 33 429 [R1988], nr. 3, blz. 6).
Daarmee komt de regering voor een deel tegemoet aan de kritiek van Coolen met
betrekking tot het oude vierde lid (het huidige derde lid Zie de bijdrage van Coolen,
genoemd in aant. 7.
Ontslag wordt verleend met ingang van de eerste dag van de maand volgend op

die waarin de 60-jarige leeftijd wordt bereikt. Ontslag van rechtswege volgt bij het
niet meer voldoen aan één van de eisen van art. 6, tweede lid, WMSv.

7. Literatuur
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Titel III: Mobiele rechtbanken

Commentaar voortgezet door: J.R G. Jofriet
Verder voortgezet door: J.J.M. van Hoek

Artikel 10

1. Bij koninklijk besluit kunnen op voordracht van Onze Ministers van Veiligheid en
Justitie en van Defensie, in het gebied waarvoor een uitzonderingstoestand is
afgekondigd, of voor de berechting buiten het Koninkrijk een of meer mobiele
rechtbanken worden ingesteld.

2. Bij koninklijk besluit kan worden bepaald dat een daarbij aan te wijzen militaire
autoriteit in het gebied waarvoor een uitzonderingstoestand is afgekondigd, een of
meer mobiele rechtbanken kan instellen.

3. Artikel 2, met uitzondering van het tweede lid, is van overeenkomstige toepassing
op een mobiele rechtbank.

4. Indien meer dan een mobiele rechtbank worden ingesteld wordt bij het ingevolge
het eerste of tweede lid genomen koninklijk besluit hun onderlinge betrekkelijke
bevoegdheid geregeld. De militaire kamers van de rechtbank, genoemd in artikel 55
van de Wet op de rechterlijke organisatie, nemen bij voorkeur geen kennis van een feit
waarvan ook een mobiele rechtbank kan kennis nemen.

5. Zodra de omstandigheden die tot de instelling van een mobiele rechtbank hebben
geleid, hebben opgehouden te bestaan, of zoveel eerder als dienstig wordt geoordeeld,
wordt die mobiele rechtbank bij koninklijk besluit op voordracht van Onze Ministers
van Veiligheid en Justitie en van Defensie opgeheven. In het koninklijk besluit wordt
tevens de afdoening van de nog bij die rechtbank aanhangige zaken geregeld.

1. Wetsgeschiedenis

Dit artikel was in het oorspronkelijke ontwerp van rijkswet (Kamerstukken II 1982/
83, 17 804 [R 1228], nr. 2) genummerd 11. Het vierde lid van dit artikel is bij nota
van wijziging (Kamerstukken II 1985/86, 17 804 (R1228), nr. 11) aangepast aan de
invoering van de militaire kantonrechter. Het artikel verkreeg na de behandeling in
de Tweede Kamer het nummer 10.
Bij rijkswet van 2 juni 1999 (Stb. 1999, 343) zijn de leden 1 en 2 van art. 10

aangepast aan de invoering van de Coördinatiewet uitzonderingstoestanden (wet
van 3 april 1996, Stb. 1996, 365) op 1 mei 1997.
In de laatste zin van het vijfde lid wordt ‘‘ons’’ zonder hoofdletter geschreven. In

het oorspronkelijke wetsontwerp (Kamerstukken II 1982/83, 17 804 [R I228], nrs. 1-
2) stond ‘‘Ons’’ wel met een hoofdletter. In het gewijzigde voorstel van rijkswet
(Kamerstukken II 1985/86, 17 804 [R 1228], nr. 17) is de hoofdletter verloren gegaan
en dat is zo gebleven in het nader gewijzigde voorstel van rijkswet (Kamerstukken I
1988/89, 17 804 [R 1228], nr. 178) en Stb. 1990, 370. Bij de wetswijziging naar
aanleiding van het gehouden evaluatie-onderzoek (Stb. 1999, 343) is het ontbreken
van de hoofdletter kennelijk niet opgemerkt.
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Bij de herstructurering van het Koninkrijk der Nederland (rijkswet van 7 juli
2010, Stb. 2010, 339, i.w.tr. 10 oktober 2010, Stb. 2010, 388) werd in het eerste lid
‘buiten Nederland’ vervangen door: buiten het Koninkrijk. Bij rijkswet van 13
december 2012, Stb. 2013, 25, i.w.tr. 1 juli 2013, Stb. 2013, 51 is in het eerste lid
‘‘Wij’’ vervangen door ‘‘Bij koninklijk besluit’’ en ‘‘Nederland’’ door het begrip
‘‘Koninkrijk’’. In het tweede lid is ‘‘de bevelhebber van een krijgsmachtdeel’’
vervangen door ‘‘militaire autoriteit’’. Het derde lid is aangepast wegens de
wijzigingen die bij genoemde rijkswet in art. 2 WMSv zijn opgenomen. Slechts
art. 2, tweede lid, WMSv is niet van overeenkomstige toepassing verklaard. Het
vierde lid van art. 10 WMSv is aangepast aan de terminologie van art. 55 RO. Tot
slot is bij genoemde rijkswet de terminologie op een aantal onderdelen van art. 10
WMSv gemoderniseerd.

2. Mobiele rechtbanken

In art. 113, eerste lid, Gr.w. wordt de berechting van strafbare feiten opgedragen
aan de rechterlijke macht. In het vierde lid van dat artikel worden wettelijke
uitzonderingen op deze regel mogelijk gemaakt voor berechting buiten Nederland
en voor het oorlogsstrafrecht. Art. 103, tweede lid, Gr.w. bepaalt dat van (o.a.) art.
113, eerste lid, Gr.w. mag worden afgeweken bij wetten houdende de regeling van
een uitzonderingstoestand. De regelingen van art. 10 WMSv zouden, gelet op art.
113, eerste lid, Gr.w., zonder de beide genoemde grondwettelijke uitzonderings-
bepalingen onmogelijk zijn.
Mobiele rechtbanken worden bij koninklijk besluit op voordracht van de

Ministers van Veiligheid en Justitie en van Defensie ingesteld:
– in Nederland: in het gebied waarvoor een uitzonderingtoestand is afgekondigd,

of
– voor de berechting buiten het Koninkrijk.
In een gebied waarvoor een uitzonderingstoestand geldt, kan instelling van een of

meer mobiele rechtbanken ook geschieden door een daartoe bij koninklijk besluit
gemachtigde militaire autoriteit (art. 10, tweede lid, WMSv).
Zie voor de betekenis van de benaming ‘‘militaire autoriteit’’ aant. 7.

3. De bevoegdheid van mobiele rechtbanken

A. Algemeen

Art. 10, derde lid, WMSv verklaart art. 2 WMSv van overeenkomstige toepassing
op een mobiele rechtbank. Aangezien de toepassing het tweede lid van art. 2 WMSv
is uitgezonderd voor mobiele rechtbanken, bestaat er geen mobiele militaire
kantonrechter. De mobiele rechtbanken nemen derhalve ook kennis van de in
hun rechtsgebied door de in art. 2 WMSv genoemden begane strafbare feiten,
waarvan – zo geen mobiele rechtbank zou zijn ingesteld – de kennisneming aan de
militaire kantonrechter zou zijn opgedragen. Mobiele rechtbanken nemen ook
kennis van de vordering van een benadeelde partij.
In art. 17, vierde lid, Noodwet rechtspleging (wet van 23 september 1964, Stb. 1964,

375) worden de mobiele rechtbanken bevoegd verklaard voor de strafbare feiten door
wie ook begaan. Deze bevoegdheid bestaat als aan bepaalde voorwaarden is voldaan
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nadat op grond van art. 8, eerste lid, Coördinatiewet uitzonderingstoestanden (wet
van 3 april 1996, Stb. 1996, 365), bepalingen uit de Oorlogswet voor Nederland
(wet van 3 april 1996, Stb. 368) in werking zijn gesteld. Zie aant. 8, onder A2 op
art. 2 WMSv.

B. Economische delicten

Ten tijde van de totstandkoming van de Wet militaire strafrechtspraak was de
wetgever van oordeel dat de in art. 2 WMSv voorziene rechter slechts in tijd van
oorlog geroepen moet worden tot de berechting van economische delicten. Bij
rijkswet van 2 juni 1999 (Stb. 343) werd, omdat het inzicht van de wetgever was
gewijzigd, aan art. 3 WMSv een vierde lid toegevoegd dat de militaire rechter
bevoegd maakt met betrekking tot de strafbare feiten voorzien in de Wet op de
economische delicten (wet van 22 juni 1950, Stb. 1950, K258). De uitbreiding van de
bevoegdheid tot economische delicten was echter door de vermelding van deze
bepaling in art. 3 WMSv beperkt tot de in art. 3 WMSv genoemde gerechten en niet
ook voor de mobiele rechtbanken nu art. 10 WMSv het vierde lid van art. 3 WMSv
niet van overeenkomstige toepassing verklaarde.
In de memorie van toelichting (Kamerstukken II 1982/83, 17 804 [R1228], nr. 5,

blz. 25) op het ontwerp van de Wet militaire strafrechtspraak stelde de regering dat
het in de omstandigheden waarin wordt overgegaan tot de instelling van mobiele
rechtbanken, gewenst is de berechting van economische delicten te doen geschieden
door de mobiele rechtbank. De bedoeling van het vervallen van art. 2, vierde lid, en
de invoering van art. 3, vierde lid, WMSv is geweest de militaire rechter ook onder
normale omstandigheden te laten kennisnemen van economische delicten. De
wetswijziging per 1 januari 2000 (Stb. 1999, 343) frustreerde echter deze bedoeling.
Door de overheveling van art. 3, vierde lid, WMSv (oud) naar het huidige art. 2,
vierde lid, WMSv bij rijkswet van 13 december 2012, Stb. 2013, 25 is de bevoegd-
heid met betrekking tot economische delicten ook voor de mobiele rechtbank
geregeld.

C. Bevoegdheid in tuchtzaken

In art. 81 WMT is aan de mobiele rechtbanken de bevoegdheid toegekend te
oordelen in beroep over tuchtzaken. Een mobiele rechtbank is tot kennisneming
van een beroep in een tuchtzaak bevoegd indien die rechtbank bevoegd zou zijn van
dat feit kennis te nemen als de gedraging een misdrijf zou zijn geweest.

4. De relatieve bevoegdheid van mobiele rechtbanken

‘‘Indien meer dan een mobiele rechtbank worden ingesteld wordt bij het ingevolge
het eerste of tweede lid genomen koninklijk besluit hun onderlinge betrekkelijke
bevoegdheid geregeld.’’, bepaalt de eerste volzin van het vierde lid van art. 10
WMSv. In de wet staat niet vermeld door wie en hoe een rechtsgebied zal worden
vastgesteld indien slechts één mobiele rechtbank wordt ingesteld. Voor de berech-
ting binnen Nederland is dat minder noodzakelijk omdat zo’n rechtbank steeds zal
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worden ingesteld voor het gebied waarvoor een uitzonderingstoestand is ingesteld,
dat als de noodzaak een mobiele rechtbank te laten functioneren ontstaat, met
grote waarschijnlijkheid geheel Nederland zal beslaan. Wil men zo’n mobiele
rechtbank reeds eerder instellen, dan zal een rechtsgebied moeten worden
aangewezen. Voor de berechting buiten Nederland zal, als slechts één mobiele
rechtbank wordt ingesteld, alleen al een rechtsgebied moeten worden vastgesteld
om te voorkomen dat de mobiele rechtbank ook bevoegd is kennis te nemen van de
zich binnen het rechtsgebied van de gerechten in eerste aanleg in het Caraı̈bisch
gebied bevindende justitiabelen.
Het rechtsgebied van mobiele rechtbanken kan, behalve door het aangeven van

een bepaald territorium, ook worden bepaald door de aanwijzing van eenheden
waarvoor de mobiele rechtbank wordt ingesteld. Een mobiele rechtbank die is
ingesteld voor de berechting van door militairen die behoren tot bepaalde eenheden
begane strafbare feiten heeft geen ‘‘rechtsgebied’’ als bedoeld in art. 3 WMSv, tenzij
men onder ‘‘rechtsgebied’’ ook de niet-territoriaal bepaalde aanwijzing van het
onderwerp van de bevoegdheid zou begrijpen, hetgeen gelet op de slotzin van art.
10, vierde lid WMSv, de bedoeling van de wetgever zal zijn geweest. Zoals reeds
opgemerkt bij de bespreking van art. 3 (zie aant. 3 aldaar) geeft de Wet militaire
strafrechtspraak geen ander criterium voor de relatieve bevoegdheid van militaire
gerechten dan het rechtsgebied. Slechts de plaats waar de justitiabele zich bevindt
bepaalt de bevoegdheid van een militair gerecht. Als mobiele rechtbanken feitelijk
optreden, kan de zaak anders liggen in het geval mobiele rechtbanken zijn ingesteld
voor één of meer militaire eenheden. De laatstgenoemde rechtbanken zullen, gelet
op de slotzin van art. 10, vierde lid, WMSv, zodra zij feitelijk optreden, bij
uitsluiting – mede van andere mobiele rechtbanken – bevoegd zijn tot de berechting
van door militairen van die eenheden begane strafbare feiten, waar ter plaatse zij
zich ook bevinden.

5. Optreden van mobiele rechtbanken in Nederland

In art. 1 van de Coördinatiewet uitzonderingstoestanden (wet van 3 april 1996, Stb.
365) wordt bepaald dat in het geval buitengewone omstandigheden dit noodzakelijk
maken, ter handhaving van de uitwendige of inwendige veiligheid bij koninklijk
besluit de beperkte noodtoestand of de algemene noodtoestand kan worden
afgekondigd. De Coördinatiewet uitzonderingstoestanden is geen rijkswet. De
wet geldt derhalve alleen in Nederland. De in art. 34, tweede lid, van het Statuut
voor het Koninkrijk voorziene rijkswet betreffende het ter handhaving van de uit-
of inwendige veiligheid in staat van oorlog of in staat van beleg verklaren van
(gedeelten van) het Koninkrijk is nimmer tot stand gekomen.
Het is de bedoeling dat mobiele rechtbanken slechts onder bijzondere omstan-

digheden zullen optreden, zegt de memorie van toelichting op het ontwerp van de
Wet militaire strafrechtspraak (Kamerstukken II 1982/83, 17 804 [R1228], nr. 5, blz.
4). Wat betreft het optreden binnen Nederland volgt dat reeds uit de omstandigheid
dat mobiele rechtbanken slechts kunnen worden ingesteld in een gebied waarvoor
een uitzonderingstoestand is afgekondigd. De regering was voornemens, zo stelde
de memorie van toelichting (Kamerstukken II 1982/83, 17 804 [R1228], nr. 5, blz.
24), in bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld in geval van mobilisatie, eerst te
trachten het ten gevolge daarvan toenemende aantal strafzaken op te vangen door
gebruik te maken van de mobiliteit en de flexibiliteit binnen het kader van de
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gewone rechterlijke organisatie, bijvoorbeeld door het instellen van meer militaire
kamers bij de aangewezen rechtbanken of door aanwijzing van meer rechtbanken
voor de uitoefening van de bevoegdheid bedoeld in art. 2 van deze wet. Eerst als
alle mogelijkheden, die van de Noodwet rechtspleging (wet van 23 september 1964,
Stb. 1964, 375) inbegrepen, zijn uitgeput zal mits de staat van oorlog of de staat
van beleg is afgekondigd (lees nu: mits een uitzonderingstoestand is afgekondigd)
tot de instelling van mobiele rechtbanken worden overgegaan.
De regering zal echter het voornemen meer rechtbanken voor de uitoefening van

de bevoegdheid bedoeld in art. 2 WMSv aan te wijzen slechts kunnen uitvoeren
door wetswijziging, en wel door middel van een rijkswet. In de Wet militaire
strafrechtspraak wordt door verwijzing naar art. 55 RO slechts aan één rechtbank
die bevoegdheid toegekend.
De wet zegt dat bij koninklijk besluit in het gebied waarvoor een uitzonderings-

toestand is afgekondigd een of meer mobiele rechtbanken kunnen worden ingesteld.
De voorbereidingen voor die instelling kunnen onder normale omstandigheden
worden getroffen, de daadwerkelijke instelling kan eerst ná het afkondigen van een
uitzonderingstoestand plaats vinden.

6. Optreden van mobiele rechtbanken buiten Nederland

Mobiele rechtbanken kunnen worden ingesteld voor de berechting buiten Neder-
land, hetgeen betekent: voor de berechting ‘‘buiten het koninkrijk’’. Art. 10, eerste
lid, WMSv (oud) sprak in dit verband over berechting ‘‘buiten het land Nederland’’.
Hoewel het aannemelijk was dat de wetgever deze woorden niet in de wet had
opgenomen om de mogelijkheid te openen ook in de Nederlandse Antillen of in
Aruba mobiele rechtbanken te laten optreden, stond de wet dit wel toe. Door
de woorden ‘‘buiten het koninkrijk’’ op te nemen, voorkomt de wetgever dat de
mobiele rechtbank wordt ingesteld in Aruba, Curaçao, Sint Maarten of in de
openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Bonaire.
Mobiele rechtbanken zullen slechts onder bijzondere omstandigheden kunnen

optreden. De regering achtte het blijkens de memorie van toelichting op het
ontwerp van de Wet militaire strafrechtspraak (Kamerstukken II 1982/83, 17804
[R1228]), nr. 5, blz. 24) mogelijk dat bij een langdurig verblijf in het buitenland van
een aanzienlijk aantal militairen het voor een goede berechting bezwaarlijk zou zijn
deze vanuit Nederland te laten geschieden, met name omdat dan ook de werk-
zaamheden van het openbaar ministerie en een eventueel gerechtelijk vooronder-
zoek vanuit Nederland zouden moeten plaats vinden. De regering voerde aan dat
tijdens het verblijf van een detachement Nederlandse militairen in Libanon – eerst
met een bataljon en de laatste tweejaren met een zelfstandige compagnie (zie ook
aant. 10) – het opsporingsonderzoek ter plaatse kon worden verricht door de
Koninklijke Marechaussee, waarna de berechting van de betreffende militairen
veelal in Nederland kon plaats vinden. Slechts éénmaal is gebruik gemaakt van de
mogelijkheid een mobiele krijgsraad in Libanon te laten optreden (zie aant. 10).
Indien nodig kan repatriëring van militairen naar Nederland plaats vinden. ‘‘In
beginsel zal de vervolging en berechting van strafbare feiten vanuit de bestaande
organen van de rechterlijke macht geschieden. Eerst als op die wijze een adequate
vervolging en berechting niet is te realiseren, zal tot instelling van mobiele
rechtbanken worden overgegaan.’’, aldus de genoemde memorie van toelichting
(Kamerstukken II 1982/83, 17 804 [R1228], nr. 5, blz. 25).
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Het optreden van mobiele rechtbanken buiten Nederland – en overigens ook het
houden van zittingen buiten Nederland door militaire kamers (zie art. 3, tweede lid
voor de rechtbank en art. 8, tweede lid, laatste volzin voor het hof) – is gebonden
aan de regels van het volkenrecht (zie art. 62 WMSv). Voor zover een toestemming
voor dat optreden niet reeds in verdragen ligt besloten, zal Nederland toestemming
moeten verkrijgen van de andere staat voordat een mobiele rechtbank op zijn
grondgebied zal kunnen optreden.

7. Instelling van een mobiele rechtbank door een militaire autoriteit

De instelling van een mobiele rechtbank door de Kroon op voordracht van de
Ministers van Justitie en van Defensie kan een te veel tijd vergende procedure zijn,
zo zegt de memorie van toelichting op het ontwerp van de Wet militaire strafrecht-
spraak (Kamerstukken II 1982/83, 17 804 [R1228], nr. 5, blz. 25). De wetgever
schiep derhalve in art. 10, tweede lid, WMSv (oud) de mogelijkheid de instelling van
een mobiele rechtbank te doen geschieden door de bevelhebber van een krijgs-
machtdeel om in tijden waarin die instelling noodzakelijk is adequaat te kunnen
reageren.
De bevelhebber werd geacht in goede verbinding te staan met zijn eenheden, dus

delegatie aan een lagere commandant werd niet nodig geacht (Kamerstukken II
1982/83, 17 804 [R1228], nr. 5, blz. 25). De wetgever bedoelde deze woorden
‘‘bevelhebber van een krijgsmachtdeel’’ dus letterlijk zodat slechts de bevelhebbers
van de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht of de Koninklijke Lucht-
macht tot de instelling van een mobiele rechtbank konden worden gemachtigd.
Toen de Wet militaire strafrechtspraak tot stand kwam, werd de Koninklijke

Marechaussee nog niet als zelfstandig krijgsmachtdeel aangemerkt. Deze status
heeft zij pas sinds 1998. Aangezien het hier ging om een wijziging binnen de
defensie-organisatie en de wetgever bij het tot stand komen van de Wet militaire
strafrechtspraak nooit de bedoeling heeft gehad dat door de Commandant van de
Koninklijke Marechaussee een mobiele rechtbank zou kunnen worden ingesteld,
werd het er voor worden gehouden dat met ‘‘bevelhebber van een krijgsmachtdeel’’
– ook nadat de Koninklijke Marechaussee een krijgsmachtdeel was geworden – niet
de Commandant van de Koninklijke Marechaussee werd bedoeld.
De regering merkte in de memorie van toelichting (Kamerstukken II 2012/13, 33

429, [R1988], nr. 3, blz. 6) terecht op dat hier een terminologische aanpassing op
zijn plaats was omdat sinds de reorganisatie van de defensie-organisatie per 5
september 2005 (Algemeen organisatiebesluit Defensie 2005) de krijgsmacht de
benaming ‘‘bevelhebber’’ niet meer kent (Stcrt. 2005, 11). De functionarissen die
voor de reorganisatie ‘‘bevelhebber’’ werden genoemd, worden nu aangeduid als:
Commandant Zeestrijdkrachten, Commandant Landstrijdkrachten en Comman-
dant Luchtstrijdkrachten. Daarnaast is bij voornoemd organisatiebesluit de bena-
ming ‘‘krijgsmachtdeel’’ vervangen door ‘‘operationeel commando’’. De regering
heeft er evenwel niet voor gekozen deze nieuwe benaming over te nemen in de
rijkswet van 13 december 2012 (Stb. 2013, 25). Het huidige tweede lid spreekt over
‘‘militaire autoriteit’’. Dat deze term wordt gebruikt zonder enige toelichting is
opmerkelijk nu de militaire straf- en tuchtwetgeving deze term niet kent. Aangezien
de regering slechts het oog op had op een redactionele aanpassing vanwege de
afschaffing van de functie van bevelhebber kan worden aangenomen dat met
‘‘militaire autoriteit’’ de hiervoor bedoelde commandanten van de operationele
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commando’s worden bedoeld. Maar daarmee gaat de regering wel voorbij aan het
feit dat sw functie van bevelhebber en de functie van commandant van een
operationeel commando niet gelijk aan elkaar zijn en bij de reorganisatie in 2005
ook de functie van Commandant der Strijdkrachten is ingevoerd. Laatstgenoemde
commandant stuurt de operationele commando’s alsook de militaire operaties. De
gereedstelling en instandhouding van de eenheden is een verantwoordelijkheid van
de commandanten van de operationele commando’s (zie Algemeen organisatie-
besluit Defensie 2012 (Stcrt. 2013, 31283). Gelet op de nieuwe organisatie van
Defensie zou dus ook de Commandant der Strijdkrachten als militaire autoriteit
kunnen worden aangemerkt, met als gevolg dat waar voorheen de wetgever de
bevoegdheid slechts wilde toekennen aan de bevelhebber en geen ruimte wilde
bieden om delegatie aan een lagere commandant mogelijk te maken, die ruimte er
nu wel lijkt te zijn. Of de wetgever dit ook bedoeld heeft, is onduidelijk.

8. Voorkeur voor berechting door een mobiele rechtbank

Art. 10, vierde lid, WMSv (oud) bepaalde in de slotzin dat de militaire kanton-
rechter en de arrondissementsrechtbank bij voorkeur geen kennis nemen van feiten
waarvan ook een mobiele rechtbank kan kennis nemen. De regering beoogde
blijkens de memorie van toelichting (Kamerstukken II 2012/13, 33 429 [R1988], nr.
3, blz. 6) met de rijkswet van 13 december 2012 (Stb. 2013, 25) slechts de redactie
van deze slotzin aan te passen aan de terminologie van art. 49 en art. 55 RO. Het feit
dat in het huidige vierde lid slechts de militaire kamers van de rechtbank, genoemd
in art. 55 RO, kan niet anders dan op een misverstand berusten (zie ook aant. 2 op
art. 3 WMSv). Zie voorts aant. 3 op art. 3 WMSv.

9. In deelneming begane feiten

Art. 4 WMSv is niet op de rechtspleging bij mobiele rechtbanken van overeen-
komstige toepassing verklaard. De regering achtte dit in verband met de bijzondere
omstandigheden die leiden tot de instelling van mobiele rechtbanken, ongewenst.
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Artikel 11

1. Een mobiele rechtbank houdt zitting en beslist met drie leden, van wie twee, onder
wie de voorzitter, rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast als bedoeld in
artikel 1, onder c, van de Wet op de rechterlijke organisatie zijn en één militair lid is.

2. Indien een of twee rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast, bedoeld in
het eerste lid, niet beschikbaar zijn, wordt hun plaats ingenomen door militaire leden.
Ingeval slechts één rechterlijk ambtenaar met rechtspraak belast aanwezig is, fungeert
deze als voorzitter. Indien geen rechterlijk ambtenaar met belast, aanwezig is, wordt
de rechtbank voorgezeten door het militaire lid dat het oudste is in benoeming als
militair lid.

3. Op de militaire leden, bedoeld in het eerste en tweede lid, is artikel 6, tweede,
vierde, vijfde en zesde lid, van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat aan
de bij of krachtens artikel 5 van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren gestelde
beroepsvereisten bij voorkeur dient te worden voldaan. Tevens zijn de artikelen 7, derde
lid, 12 en 13 van de Wet op de rechterlijke organisatie van overeenkomstige toepassing.

4. Indien een mobiele rechtbank is ingesteld, worden bij koninklijk besluit op
voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie, in overeenstemming met
onze Minister van Defensie, de voorzitter en zoveel leden als dienstig wordt
geoordeeld, benoemd. Ingeval de in artikel 10, tweede lid, bedoelde militaire autoriteit
de rechtbank heeft ingesteld, benoemt hij de voorzitter en zoveel leden als hij dienstig
oordeelt. Hij voert inzake die benoemingen zo mogelijk overleg met de genoemde
ministers en de voorzitter van de mobiele rechtbank.

1. Wetsgeschiedenis

Dit artikel droeg in het oorspronkelijke wetsontwerp (Kamerstukken II 1982/83, 17
804 [R1228], nrs. 1-2) het nummer 12. De eerste twee volzinnen van het vierde lid
van dit artikel zijn bij nota van wijzigingen (Kamerstukken II 1985/86, 17 804
[R1228], nr. 11) gewijzigd teneinde de wijze van benoemen van leden van de mobiele
rechtbank te vereenvoudigen. Aanvankelijk was voorgeschreven dat de benoeming
zou plaatsvinden op voordracht van de ministers van Justitie en van Defensie. Het
artikel verkreeg na de behandeling in de Tweede Kamer het nummer 11. Bij rijkswet
van 13 december 2012, Stb. 2013, 25, i.w.tr. 1 juli 2013, Stb. 2013, 51 is de redactie
van het eerste, tweede en derde lid gemoderniseerd en aangepast aan de gangbare
aanduiding van rechters, te weten ‘‘rechterlijke ambtenaren met rechtspraak
belast’’. In het derde lid is de verwijzing naar de oude Wet op rechterlijke
organisatie vervangen door een verwijzing naar de Wet rechtspositie rechterlijke
ambtenaren. Omdat in art. 6, vierde lid, RO niet langer wordt verwezen naar de
bepalingen in de Wet op de rechterlijke organisatie over het geheim van raadkamer,
het contact met procespartijen en de geheimhoudingsplicht is in het derde lid een
verwijzing naar deze bepalingen opgenomen. In het vierde lid is de term ‘‘bevel-
hebber’’ vervangen door ‘‘militair autoriteit’’.
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2. Samenstelling mobiele rechtbank

In art. 11, eerste lid, WMSv wordt de samenstelling van de mobiele rechtbanken
geregeld. Deze samenstelling is gelijk aan die van de meervoudige militaire kamer
van de rechtbank Gelderland. De overwegingen die tot de aangegeven samenstel-
ling hebben geleid, zijn dezelfde als die welke leidden tot de samenstelling van de
militaire kamer. De niet-militaire leden, hier aangeduid als ‘‘rechterlijke ambtena-
ren met rechtspraak belast’’ behoeven geen lid van één rechterlijk college te zijn,
zoals bij de in art. 3 WMSv bedoelde rechtbank het geval is. Onder normale
omstandigheden zal moeten worden vastgesteld welke rechterlijke ambtenaren met
rechtspraak belast voor de benoeming tot lid van een mobiele rechtbank in
aanmerking komen. De selectie zal – zo zei de regering in de memorie van
toelichting (Kamerstukken II 1982/83, 17 804 [R1228], nr. 5, blz. 27) – worden
gericht op hen die daadwerkelijk ervaring hebben en reserve-officier zijn. Zij zullen
voor de tijd dat de mobiele rechtbank functioneert in werkelijke militaire dienst
worden geroepen. ‘‘Het is gewenst dat onder bijzondere omstandigheden ook
personen belast met de strafrechtspraak over militairen, zowel om redenen ontleend
aan het oorlogsrecht als uit nationaal rechtpositioneel standpunt, de status van
militair hebben’’, aldus de regering.
De memorie van toelichting spreekt bij dit artikel niet over de consequenties van

dit standpunt. Een reserve-officier in werkelijke dienst is, zoals de memorie van
toelichting terecht opmerkt, militair. Hij is militair in de zin van het militair straf- en
tuchtrecht, maar ook bezit hij de rechtspositie van militair ambtenaar en is het
Algemeen militair ambtenarenreglement op hem van toepassing. Daarbij rijzen
allerlei vragen. Deze militairen/rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast
hebben een militaire commandant. Worden zij door hem beoordeeld? Kunnen zij
door hun commandant worden overgeplaatst, kunnen zij ook worden gebruikt
voor andere diensten dan hun lidmaatschap van de mobiele rechtbank meebrengt?
Indien men uitgaat van het doel van waarvoor zij in zijn opgeroepen, namelijk het
als onafhankelijk lid van de rechterlijke macht zitting hebben in de mobiele
rechtbank, moet men oordelen dat – wat ook zij van hun formele positie als militair
– hun functioneren als rechterlijk ambtenaar met rechtspraak belast absolute
voorrang behoort te hebben.
Op een andere plaats geeft de memorie van toelichting wél inzicht in de bedoeling

van de wetgever. Bij art. 13 WMSv, dat in het oorspronkelijke voorstel nog het
nummer 14 had en dat gaat over de waarneming van de functie van officier van
justitie door militairen, stelt de memorie van toelichting (blz. 28 onder en 29 boven):
‘‘Militairen die met de waarneming van de taak van het openbaar ministerie worden
belast, staan in die taakvervulling – evenals militairen die zijn aangewezen als lid
van de mobiele rechtbank – onafhankelijk van de militaire hiërarchie’’. Als
militairen die militair lid zijn van een mobiele rechtbank volgens de wetgever al
onafhankelijk moeten zijn van de militaire hiërarchie, dan zal dat zeker moeten
gelden voor rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast die in werkelijke dienst
worden geroepen en een functie krijgen in een mobiele rechtbank. Een vastlegging
van die onafhankelijkheid in de wet verdient de voorkeur boven het moeten afleiden
uit de kamerstukken van de bedoelingen van de wetgever op dit gebied.

WMSv Art. 11 - 2/6 Militair straf- en tuchtrecht - Suppl. 62 (maart 2014)

Art. 11



3. Onvoldoende rechterlijke ambtenaren beschikbaar

Indien niet voldoende rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast beschikbaar
zijn om de mobiele rechtbank te bezetten op de wijze als in art. 11, eerste lid, WMSv
is voorgeschreven, zullen militairen de opengebleven of opengevallen plaatsen
innemen op de wijze in het tweede lid van art. 11 WMSv bepaald.

4. Benoemingsvereisten militaire leden

Ommilitair lid te kunnen zijn van een mobiele rechtbank moeten militairen voldoen
aan de in art. 11, derde lid, WMSv op hen van overeenkomstige toepassing
verklaarde eisen neergelegd in art. 6, tweede , vierde lid, vijfde en zesde lid, WMSv.
Hetzelfde geldt voor de militairen die in mobiele rechtbanken de plaats moeten
innemen van ontbrekende leden van de rechterlijke macht (rechterlijke ambtenaren
met rechtspraak belast).
Beide categorieën militairen behoeven slechts ‘‘bij voorkeur’’ te voldoen aan de

eis neergelegd in art. 5 Wrra die ingevolge art. 6, tweede lid, WMSv van
overeenkomstige toepassing is verklaard: een voltooide juridische opleiding. Een
mobiele rechtbank kan – in het uiterste geval – indien alle rechterlijke ambtenaren
met rechtspraak belast ontbreken en ook militairen met juridische vorming niet
meer voorhanden zijn, bestaan uit drie niet-juridisch geschoolde militairen.
Doordat de genoemde leden van art. 6 WMSv van overeenkomstige toepassing

verklaard zijn, hebben de militairen die lid zijn van een mobiele rechtbank dezelfde
rechtspositie als de militaire leden van de militaire kamer van de rechtbank
Gelderland.

5. De benoeming van leden van de mobiele rechtbank

De benoeming van de rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast en van de
militaire leden van de mobiele rechtbank geschiedt bij koninklijk besluit op
voordracht van de Minister van Veiligheid en Justitie in overeenstemming met de
Minister van Defensie. De militairen die in mobiele rechtbanken de plaats moeten
innemen van ontbrekende rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast worden
op dezelfde wijze benoemd.
Indien een mobiele rechtbank wordt ingesteld door de militaire autoriteit (zie ook

aant. 7 bij art 10WMSv voor de betekenis van ‘‘militaire autoriteit’’) benoemt hij de
leden van de mobiele rechtbank. Hij is daarbij gebonden aan de bepalingen van art.
11, eerste en tweede lid, WMSv. De wet schrijft hem voor bij de benoeming zo
mogelijk ter zake overleg te plegen met de beide in art. 11, vierde lid, WMSv
genoemde ministers en de (door hem zelf benoemde) voorzitter van de mobiele
rechtbank.
Indien een mobiele rechtbank is ingesteld bij koninklijk besluit is de militaire

autoriteit niet bevoegd bij die rechtbank leden te benoemen. De wet geeft hem de
bevoegdheid tot benoemen slechts bij een door hemzelf ingestelde mobiele recht-
bank. Indien mobiele rechtbanken daadwerkelijk functioneren, zal moeten blijken
of de regering steeds in staat zal zijn de ten aanzien van de bij koninklijk besluit
ingestelde mobiele rechtbanken de nodige maatregelen te treffen.
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In de wet is voor de militaire leden van de mobiele rechtbank noch voor de
militairen die op de voet van art. 11, tweede lid, WMSv de ontbrekende rechterlijke
ambtenaren met rechtspraak belast vervangen, voorgeschreven dat zij voor een
bepaalde tijd worden benoemd. Ook is niet bepaald tot welke ouderdom deze
militairen van een mobiele rechtbank deel kunnen uitmaken. Bepalingen omtrent
deze onderwerpen zouden in een wet als de onderhavige – voor het geval mobiele
rechtbanken langer zouden moeten functioneren dan nu kennelijk voorzien – niet
mogen ontbreken. Thans ontbreken regelingen met betrekking tot de volgende
kwesties:
– op welke wijze en wanneer militairen die als militair lid deel uitmaken van een

mobiele rechtbank als zodanig worden ontslagen;
– of zo’n ontslag ook mogelijk is vóór de werkzaamheden van de betreffende

mobiele rechtbank worden beëindigd;
– wat met betrekking tot benoemingen geschiedt indien een mobiele rechtbank

zeer langdurig zou moeten functioneren;
– wat met de militairen die de ontbrekende rechterlijke ambtenaren met recht-

spraak belast vervangen geschiedt indien na enige tijd weer rechterlijke ambtenaren
met rechtspraak belast beschikbaar komen.
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Artikel 12

1. Zodra een mobiele rechtbank feitelijk optreedt, kunnen zaken die bij de militaire
kamers van de rechtbank, genoemd in artikel 55 van de Wet op de rechterlijke
organisatie, aanhangig zijn en tot de bevoegdheid van de mobiele rechtbank behoren,
aan deze worden overgedragen in de stand, waarin zij zich op dat ogenblik bevinden.

2. Overdracht van een zaak die bij een mobiele rechtbank aanhangig is, naar een
andere mobiele rechtbank of naar de militaire kamers van de rechtbank, genoemd in
artikel 55 van de Wet op de rechterlijke organisatie, kan plaats vinden in de stand,
waarin zij zich op dat moment bevindt.

3. Uitvoering van dit artikel geschiedt door het openbaar ministerie.

1. Wetsgeschiedenis

Dit artikel droeg in het oorspronkelijke wetsontwerp (Kamerstukken II 1982/83, 17
804 [R1228], nrs. 1-2) het nummer 13. Het verkreeg na de behandeling in de Tweede
Kamer het nummer 12. Bij rijkswet van 13 december 2012, Stb. 2013, 25, i.w.tr. 1
juli 2013, Stb. 2013, 51 is de terminologie in het eerste en tweede lid aangepast. In
plaats van de ‘‘militaire kantonrechter’’ en de ‘‘militaire kamer van de rechtbank’’
wordt nu gesproken over ‘‘de militaire kamers van de rechtbank, genoemd in artikel
55 van de Wet op de Rechterlijke Organisatie’’.

2. Algemene opmerkingen

In de Wet militaire strafrechtspraak is – zo zegt de memorie van toelichting
(Kamerstukken II 1982/83, 17 804 [R1228], nr. 5, blz. 27 en 28) – om voor de
berechting onder bijzondere omstandigheden een zo efficiënt mogelijke werkwijze
te realiseren een soepele overdrachtsregeling in de wet opgenomen. In deze
bijzondere omstandigheden zullen vele feitelijke mutaties kunnen plaatsvinden in
de personeelsbezetting van de diverse eenheden, ook tussen eenheden waarvoor wel
en waarvoor geen mobiele rechtbank is ingesteld. ‘‘Ten einde te voorkomen dat een
efficiënte berechting wordt gefrustreerd door onvoorziene gevolgen van de formele
regeling inzake betrekkelijke bevoegdheid, is bepaald dat steeds overdracht van
zaken kan plaatsvinden tussen de diverse gerechten die de rechtsmacht uitoefenen
als bedoeld in artikel 2 van deze Wet.’’ (Kamerstukken II 1982/83, 17 804 [R1228],
nr. 5, blz. 29 en 30)
De overdracht van zaken kan eerst geschieden als een mobiele rechtbank feitelijk

optreedt. Ons komt voor dat het openbaar ministerie, dat blijkens het derde lid van
dit artikel de overdrachten moet uitvoeren, het orgaan zal zijn dat zulks vaststelt.
Overdracht van zaken is niet dwingend voorgeschreven.
Blijkens het voorstel van rijkswet (Kamerstukken II 2012/13, 33 429 [R1988], nr.

2, blz. 5) zou niet meer worden gesproken over ‘‘militaire kantonrechter’’ en
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‘‘militaire kamers van de rechtbank’’, maar over ‘‘militaire kamers van de
rechtbank te Arnhem’’. Het betrof een aanpassing ‘‘aan de terminologie van de
artikelen 49 en 55 Wet RO’’, aldus de memorie van toelichting (Kamerstukken II
2012/13, 33 429 [R1988], nr. 3, blz. 7. Bij nota van wijziging (Kamerstukken II
2012/13, 33 429 [R1988], nr. 5, blz. 3) is de huidige tekst vastgesteld en wordt enkel
nog verwezen naar de militaire kamers van de rechtbank, genoemd in art. 55 RO.
Dat in de huidige tekst niet ook naar artikel 49 RO wordt verwezen, kan niet
anders dan als een omissie worden beschouwd. Zie in dit verband ook aant. 8 bij
art. 10 WMSv.
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Artikel 13

1. Bij een mobiele rechtbank zijn met de handhaving van de wetten, met de vervolging
van strafbare feiten en het doen uitvoeren van de vonnissen belast leden van het
openbaar ministerie. De artikelen 2, derde lid, 5, en 5f van de Wet rechtspositie
rechterlijke ambtenaren en artikel 136, vijfde lid, van de Wet op de rechterlijke
organisatie zijn van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat de benoeming
geschiedt op de wijze in artikel 11, vierde lid, voorzien.

2. Bij afwezigheid van de leden van het openbaar ministerie kunnen met de
waarneming van de taak van het openbaar ministerie militairen worden belast. Het
daartoe strekkend besluit wordt bij koninklijk besluit genomen op voordracht van
Onze Ministers van Veiligheid en Justitie en Defensie, of indien zodanig besluit niet
kan worden afgewacht, door de voorzitter van de rechtbank.

3. Op de waarnemende militairen, bedoeld in het tweede lid, is artikel 6, vijfde en
zesde lid, van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat zij bij voorkeur
dienen te voldoen aan de bij of krachtens artikel 5 van deWet rechtspositie rechterlijke
ambtenaren gestelde beroepsvereisten. Tevens is artikel 13 van de Wet op de
rechterlijke organisatie van overeenkomstige toepassing.

1. Wetsgeschiedenis

Dit artikel droeg in het oorspronkelijke wetsontwerp (Kamerstukken II 1982/83, 17
804 [R1228], nrs. 1-2) het nummer 14. Het verkreeg na de behandeling in de Tweede
Kamer het nummer 13.
Bij Wet van 19 april 1999, Stb. 1994, 194 kwamen de de art. 59b-59dRO,

waarnaar art. 13 RO (oud) tot 1 juli 2013 verwees, te vervallen. De Wet militaire
strafrechtspraak werd aan die wijziging niet aangepast. Hetgeen was geregeld in art.
59b (opleidingseisen leden openbaar ministerie) werd daarna geregeld in art. 140,
eerste lid, RO. Hetgeen was opgenomen in art. 59c en 59d (rangen bij het openbaar
ministerie en de mogelijkheid om plaatsvervangende officieren te benoemen) was
daarna te vinden in art. 136 RO.
Bij de herziening van de Wet op de rechterlijke organisatie per 1 januari 2002

werd de regeling met betrekking tot de opleidingseisen van art. 140 RO overgehe-
veld naar art 1d Wrra Per 1 juli 2010 zijn de opleidingseisen geregeld in art. 5 Wrra.
Art. 136 RO is grotendeels gelijk gebleven, maar is wel uitgebreid met de ‘‘officieren
enkelvoudige zittingen’’. Sinds de rijkswet van 13 december 2012, Stb. 2013, 25, i.w.
tr. 1 juli 2013, Stb. 2013, 51 verwijst art. 13WMSv naar de juiste artikelen in deWet
op de Rechterlijke Organisatie en de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren.
Ook is de redactie gemoderniseerd.
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2. Het openbaar ministerie bij een mobiele rechtbank

In art. 13 WMSv wordt geregeld hetgeen voor de commune justitie bij de
totstandkoming van de Wet militaire strafrechtspraak was opgenomen in de eerste
volzin van het toenmalige art. 4 RO. De taken van het openbaar ministerie zijn nu
omschreven in art. 124 RO.
De benoeming van de leden van het openbaar ministerie bij een mobiele

rechtbank geschiedt op overeenkomstige wijze als voor de voorzitter en leden van
die rechtbank is voorzien in art. 11, vierde lid, WMSv:
Indien een mobiele rechtbank is ingesteld, vindt benoeming plaats bij koninklijk

besluit op voordracht van de minister van Veiligheid en Justitie in overeenstemming
met de minister van Defensie. Gelet op de overeenkomstige toepassing van art. 11
WMSv zal één hoofdofficier van justitie worden benoemd en zoveel andere
officieren van justitie als dienstig wordt geoordeeld.
Ingeval een militaire autoriteit (zie ook aant. 7 bij art. 10 WMSv voor de

betekenis van ‘‘militaire autoriteit’’) de mobiele rechtbank heeft ingesteld, benoemt
hij de leden van het openbaar ministerie, één hoofdofficier van justitie en zoveel
andere officieren van justitie als hij dienstig oordeelt. De militaire autoriteit voert zo
mogelijk overleg met de ministers van Veiligheid en Justitie en vanDefensie alsmede
met de voorzitter van de mobiele rechtbank. Omtrent het van overeenkomstige
toepassing verklaren van art. 11, vierde lid, WMSv is in de memorie van toelichting
(Kamerstukken II 1982/83, 17 804 [R1228], nr. 5, blz. 28) niet meer vermeld dan dat
aansluiting is gezocht bij de wijze van aanwijzing van leden van de mobiele
rechtbank. Het ligt voor de hand dat de militaire autoriteit omtrent de benoeming
van de officier van justitie, hoofd van het parket bij de mobiele rechtbank, overlegt
pleegt met de voorzitter van de mobiele rechtbank en voor de benoeming van de
overige leden van het openbaar ministerie met de benoemde of te benoemen
hoofdofficier. De omstandigheid dat dit overleg niet is voorgeschreven staat echter
aan een dergelijk overleg niet in de weg.
De memorie van toelichting (Kamerstukken II 1982/83, 17 804 [R1228], nr. 5, blz.

28) merkt op dat zoveel mogelijk zal worden gestreefd naar de benoeming van leden
van het openbaar ministerie van andere gerechten. Het ligt in de bedoeling de
selectie te richten op leden van het openbaar ministerie die daadwerkelijk militaire
ervaring hebben en reserve-officier (met groot verlof) zijn.
Het openbaar ministerie bij een mobiele rechtbank ressorteert onder de hoofd-

advocaat-generaal bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

3. Afwezigheid van leden van het openbaar ministerie

‘‘Indien geen leden van het openbaar ministerie kunnen worden aangewezen of als
geen der aangewezen leden van het openbaar ministerie in de gelegenheid is zijn
taak bij de mobiele rechtbank uit te oefenen’’, zo zegt de memorie van toelichting,
‘‘zullen militairen met de waarneming van de taak van het openbaar ministerie
worden belast’’ (Kamerstukken II 1982/83, 17 804 [R1228], nr. 5, blz. 28).
Indien de Regering niet in staat is het noodzakelijke koninklijk besluit tijdig te

nemen zal de beslissing militairen in te schakelen – naar analogie van het bepaalde
in art. 6, derde lid, Noodwet rechtspleging – door de voorzitter van de mobiele
rechtbank worden genomen.
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4. Waarnemende leden van het openbaar ministerie

De militairen die op grond van art. 13, tweede lid, het openbaar ministerie
waarnemen, behoeven slechts ‘‘bij voorkeur’’ te voldoen aan de eis gesteld in
art. 5 Wrra. Een niet juridisch geschoolde militair kan bij een mobiele rechtbank
worden benoemd tot waarnemend officier van justitie indien geen militaire juristen
daarvoor beschikbaar zijn. De tot waarnemend officier van justitie benoemde
militairen staan – zo zegt de memorie van toelichting (Kamerstukken II 1982/83, 17
804 [R1229], nr. 5 blz. 28 en 29) – onafhankelijk van de militaire hiërarchie.
De wet stelt voor benoeming tot waarnemend officier van justitie slechts één eis:

de te benoemen persoon moet militair zijn. Ook niet-officieren en militairen van de
Koninklijke Marechaussee zijn benoembaar. De voorkeur zal echter uitgaan naar
reserve-officieren, de memorie van toelichting (zie aant. 2) spreekt immers niet over
reserve- militairen, maar over reserve-officieren.
Per 1 juli 2013 is op militairen die met de waarneming van de taak van het

openbaar ministerie worden belast de geheimhoudingsplicht bedoeld in art. 13 RO
van overeenkomstige toepassing. Deze geheimhoudingsplicht gold reeds voor
militairen die worden benoemd tot lid van een mobiele rechtbank. Deze toevoeging
houdt verband met de wens van de regering om aan militaire leden van de mobiele
rechtbank en de waarnemend militairen bij het Openbaar Ministerie dezelfde eisen
te stellen (Kamerstukken II 2012/13, 33 429 [R1988], nr. 3, blz. 7).
Een leeftijdsgrens bestaat niet.

5. Overige opmerkingen

Ook ten aanzien van de (waarnemende) officieren van justitie bij een mobiele
rechtbank ontbreken regelingen waarvan in aant. 5 op art. 11WMSv het ontbreken
ten aanzien van de leden van de mobiele rechtbank is gesignaleerd. Nu de
waarnemende leden van het openbaar ministerie bij de mobiele rechtbank tijdens
hun optreden als zodanig niet, zoals de militaire leden van de mobiele rechtbank en
zoals degenen die op de voet van art. 11, tweede lid, WMSv de ontbrekende
rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast vervangen, onafhankelijk zijn, kan
het ontbreken van deze regelingen niet als een lacune in de wet worden aangemerkt.
Een regeling ter zake kan zonder bezwaar ook buiten de wet worden getroffen.
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Artikel 14

1. Bij een mobiele rechtbank worden op de wijze, in artikel 11, vierde lid, voorzien,
gerechtsambtenaren, rechterlijke ambtenaren in opleiding of gerechtsauditeurs
benoemd die de werkzaamheden verrichten die bij of krachtens de wet aan de griffier
zijn opgedragen.

2. Bij afwezigheid van de gerechtsambtenaren, rechterlijke ambtenaren in opleiding
of gerechtsauditeurs kunnen met de waarneming van de griffierstaken militairen
worden belast. Het daartoe strekkend besluit wordt bij koninklijk besluit genomen op
voordracht van Onze Ministers van Veiligheid en Justitie en Defensie, of, indien
zodanig besluit niet kan worden afgewacht, door de voorzitter van de mobiele
rechtbank.

3. Op de waarnemende militairen, bedoeld in het tweede lid, zijn de artikelen 6,
vijfde en zesde lid van deze rijkswet, en 13 en 14, zevende lid, van de Wet op de
rechterlijke organisatie van overeenkomstige toepassing. Tevens is artikel 1 van het
Besluit beëdiging en vergoeding buitengriffiers en waarnemend griffiers van
overeenkomstige toepassing.

1. Wetsgeschiedenis

Dit artikel droeg in het oorspronkelijke wetsontwerp (Kamerstukken II 1982/83, 17
804 [R1228], nrs. 1-2) het nummer 15; het verkreeg na de behandeling in de Tweede
Kamer het nummer 14. Aangezien art. 14 RO geen griffiers meer kent, is bij rijkswet
van 13 december 2012, Stb. 2013, 25, i.w.tr. 1 juli 2013, Stb. 2013, 51 de terminologie
in art. 14 WMSv aangepast. Daarnaast is een derde lid toegevoegd. De verwijzing
naar art. 13 RO in het tweede lid (oud) is per 1 juli 2013 vervallen. Daarvoor in de
plaats worden de benoeming van waarnemers en de eisen waaraan zij moeten
voldoen nu uitgeschreven in het tweede en het nieuw toegevoegde derde lid.

2. Griffierstaken bij de mobiele rechtbank

Tot 1 januari 2002 bepaalde de Wet op de Rechterlijke Organisatie dat griffiers een
universitaire opleiding – dat behoefde géén juridische opleiding te zijn – of een bij
algemene maatregel van bestuur voldoende verklaarde opleiding moesten hebben
voltooid. De substituut-griffı̈ers moesten voldoen aan bij of krachtens algemene
maatregel van bestuur gestelde eisen. In de memorie van toelichting (Kamerstukken
II 1982/83, 17 804 [R1228], nr. 5, blz. 29) wordt medegedeeld dat voor benoeming
tot griffier en substituut-griffier bij de mobiele rechtbank primair juridisch ge-
schoolde militairen in aanmerking zullen komen. Het werd niet nodig geacht dit in
de wet vast te leggen nu dit voornemen door middel van het benoemingsbeleid kan
worden gerealiseerd. Sinds 1 januari 2002 worden aan degenen die de griffierstaken
verrichten geen opleidingseisen meer gesteld.
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3. Wijze van benoemen

De benoeming van de gerechtsambtenaar, rechterlijke ambtenaren in opleiding of
gerechtsauditeur bij een mobiele rechtbank geschiedt op overeenkomstige wijze als
voor de voorzitter en leden van die rechtbank is voorzien in art. 11, vierde lid,
WMSv:
Indien een mobiele rechtbank door de regering is ingesteld, vindt de benoeming

plaats bij koninklijk besluit op voordracht van de minister van Veiligheid en Justitie
in overeenstemming met de Minister van Defensie. Gelet op de overeenkomstige
toepassing van art. 11 zal één ambtenaar worden belast met de griffierstaken
worden benoemd en zoveel substituut-griffiers als dienstig wordt geoordeeld.
Ingeval een militaire autoriteit (zie ook aant. 7 bij art. 10 WMSv voor de

betekenis van ‘‘militaire autoriteit’’) de mobiele rechtbank heeft ingesteld, benoemt
hij één ambtenaar en zoveel substituut-griffiers als hij dienstig oordeelt. De militaire
autoriteit voert zo mogelijk overleg met de ministers van Veiligheid en Justitie en
van Defensie alsmede met de voorzitter van de mobiele rechtbank.

4. Afwezigheid van gerechtsambtenaren, rechterlijke ambtenaren in opleiding of
gerechtsauditeurs belast met griffietaken

De memorie van toelichting (Kamerstukken II 1982/83, 17 804 [R1228], nr. 5,
blz. 29) deelt mede dat als geen personen voorhanden zijn die aan de benoe-
mingsvereisten voldoen of als de griffier of de substituut-griffiers niet in de
gelegenheid zijn hun taak bij de mobiele rechtbank te vervullen, een zelfde
voorziening getroffen kan worden als ten aanzien van de waarneming van de
taak van het openbaar ministerie. Alsdan kunnen militairen worden belast met
de griffierstaak. De benoeming geschiedt bij koninklijk besluit op voordracht
van de minister van Veiligheid en Justitie en de minister van Defensie. Indien de
regering niet in staat is het noodzakelijke koninklijk besluit tijdig te nemen, zal
de beslissing militairen in te schakelen – naar analogie van het bepaalde in
art. 7, tweede lid, Noodwet rechtpleging – door de voorzitter van de mobiele
rechtbank worden genomen.

5. De waarnemende militair ambtenaar

De wet stelt voor benoeming van de ambtenaar die belast wordt met de waarneming
van de griffierstaken slechts één eis: de te benoemen persoon moet militair zijn. Ook
niet-officieren en militairen van de KoninklijkeMarechaussee zijn benoembaar. Per
1 juli 2013 geldt voor militairen die met griffierstaken worden belast ook de
geheimhoudingsplicht als bedoeld in de artt. 7, derde lid en 13 RO. De militair is
ingevolge art 14, zevende lid, RO verplicht om te voldoen aan de aanwijzingen van
de leden van de mobiele rechtbank. Ook art. 1 van het Besluit beëdiging en
vergoeding buitengriffiers en waarnemend griffiers is per 1 juli 2013 van overeen-
komstige toepassing verklaard.
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6. Overige opmerkingen

Ten aanzien van de (waarnemende) (substituut) gerechtsambtenaren, rechterlijke
ambtenaren in opleiding en gerechtsauditeurs bij een mobiele rechtbank ontbreken
eveneens de regelingen waarvan het ontbreken werd geconstateerd in aant. 5 op art.
13 WMSv. Hetgeen aldaar is opgemerkt geldt ook hier.

Militair straf- en tuchtrecht - Suppl. 62 (maart 2014) WMSv Art. 14 - 7

Art. 14



WMSv Art. 14 - 8 Militair straf- en tuchtrecht - Suppl. 62 (maart 2014)

Art. 14



Artikel 15

1. Indien de omstandigheden ter plaatse dit nodig maken, kan de voorzitter van de
mobiele rechtbank een of meer enkelvoudige kamers instellen onder de benaming van
mobiele politierechter.

2. Als mobiele politierechter fungeert een door de voorzitter van de mobiele
rechtbank aan te wijzen lid van die rechtbank, welk lid bij voorkeur is een rechterlijk
ambtenaar met rechtspraak belast.

1. Wetsgeschiedenis

Dit artikel droeg in het oorspronkelijke wetsontwerp (Kamerstukken II 1982/83, 17
804 [R1228], nrs. 1-2) het nummer 16; het verkreeg na de behandeling in de Tweede
Kamer het nummer 15. Bij rijkswet van 13 december 2012, Stb. 2013, 25, i.w.tr.
1 juli 2013, Stb. 2013, 51 is de redactie van het artikel gemoderniseerd en is de
terminologie ‘‘behoort tot de rechterlijke macht’’ vervangen door ‘‘is een rechterlijk
ambtenaar met rechtspraak belast’’.

2. De mobiele politierechter

De wet voorziet in art. 11 WMSv in de wijze waarop een mobiele rechtbank zitting
houdt en beslist: met drie leden. In art. 15 WMSv wordt de voorzitter van de
mobiele rechtbank bevoegd verklaard één of meer enkelvoudige kamers in te
stellen. Het lid van de enkelvoudige kamer van een mobiele rechtbank draagt de
titel ‘‘mobiele politierechter’’.
De memorie van toelichting (Kamerstukken II 1982/83, 17 804 [R1228], nr. 5, blz.

29) merkt op dat het te verwachten is dat ook bij een mobiele rechtbank het
merendeel van de daar aanhangige zaken zal kunnen worden afgedaan door de
politierechter. Het is, zo zegt de memorie van toelichting, echter mogelijk dat de
bijzondere omstandigheden waaronder de justitiabelen van de mobiele rechtbank
verkeren aan zaken een typisch militair karakter geven, waardoor deze niet meer
eenvoudig van aard zijn en het noodzakelijk zal zijn die zaken voor te brengen bij de
meervoudige militaire kamer, waar gebruik kan worden gemaakt van de deskun-
dige inbreng van het militaire lid. In ieder geval zal de voorzitter ter plaatse het beste
kunnen beoordelen of er reden is tot de instelling van één of meer enkelvoudige
kamers over te gaan.
Uit de memorie van toelichting wordt niet duidelijk waarom niet bij wet in de

enkelvoudige kamer van de mobiele rechtbank wordt voorzien. Hoezeer de in de
vorige alinea opgegeven redenering ook juist moge zijn, te verwachten is dat een zeer
groot deel van de zaken die voor de mobiele rechtbank zullen dienen van zodanig
eenvoudige aard zal zijn dat afdoening door een enkelvoudige kamer aangewezen is;
de mobiele rechtbank zal immers ook oordelen over alle overtredingen.
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3. De rechtspleging voor de mobiele politierechter

De wijze van procederen voor de mobiele politierechter is dezelfde als die voor de
militaire politierechter. De mobiele politierechter is de eerst aangewezene om te
oordelen over de door aan de bevoegdheid van de mobiele rechtbank onderworpen
personen begane overtredingen.

4. Wie kunnen worden benoemd tot mobiele politierechter

De voorzitter van de mobiele rechtbank wijst de mobiele politierechter(s) aan uit de
leden van mobiele rechtbank. Bij voorkeur worden rechterlijk ambtenaren met
rechtspraak belast aangewezen. Indien geen of onvoldoende rechterlijk ambtenaren
met rechtspraak belast beschikbaar zijn, kunnen ook de militaire leden worden
aangewezen, zelfs kunnen, als toepassing van art. 11, tweede lid,WMSvmoest plaats
vinden, niet-juridisch geschoolde militairen optreden als mobiele politierechter.
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Artikel 16

1. Artikel 8 is van overeenkomstige toepassing op de vonnissen van de mobiele
rechtbank.

2. Artikel 78, eerste, vijfde en zesde lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie is
van overeenkomstige toepassing met betrekking tot de mobiele rechtbank.

1. Wetsgeschiedenis

Dit artikel droeg in het oorspronkelijke wetsontwerp (Kamerstukken II 1982/83, 17
804 [R1228], nrs. 1-2) het nummer 17; het verkreeg na de behandeling in de Tweede
Kamer het nummer 16. Bij rijkswet van 13 december 2012, Stb. 2013, 25, i.w.tr.
1 juli 2013, Stb. 2013, 51 is een verwijzing opgenomen naar art. 8 WMSv (nieuw). In
het nieuwe tweede lid is de verwijzing naar art. 95 RO (oud) vervangen door een
verwijzing naar het huidige eerste, vijfde en zesde lid van art. 78 RO.

2. Hoger beroep

In art. 16 WMSv wordt art. 8 WMSv van overeenkomstige toepassing verklaard op
de vonnissen van de mobiele rechtbank. Art. 8 WMSv regelt het hoger beroep tegen
vonnissen van de militaire kamers van de militaire kamers van de rechtbank,
genoemd in art. 55 RO. en dat tegen vonnissen van de militaire kantonrechter. Er
bestaat geen mobiele kantonrechter, een mobiele rechtbank neemt kennis van alle
overtredingen.
Art. 16, eerste lid, WMSv (oud) bepaalde dat art. 44, tweede lid, Wet RO (oud)

ten aanzien van vonnissen gewezen ter zake van overtredingen overeenkomstige
toepassing vond.
De inhoud van art. 44, tweede lid, RO (oud) is bij de herziening van de Wet op de

Rechterlijke Organisatie per 1 januari 2002 overgebracht naar art. 404, tweede lid, Sv.
Aangezien art. 1, derde lid, WMSv het Wetboek van Strafvordering van

toepassing verklaart zolang er in de Wet militaire strafrechtspraak daarvan niet
wordt afgeweken, werd blijkens de memorie van toelichting het niet nodig geacht
om in art. 7, eerste lid, WMSv nog nader te bepalen dat art. 404 Sv van
overeenkomstige toepassing is (Kamerstukken II 2012/13, 33 429 [R1988], nr. 3,
blz. 4). Daarmee was evenmin nodig om in art. 16, eerste lid, WMSv, nog een
verwijzing naar art. 404 Sv op te nemen. Van het hoger beroep tegen de vonnissen
van de mobiele rechtbank neemt op grond van de van overeenkomstige toepassing-
verklaring van art. 8 WMSv het Gerechtshof te Arnhem kennis en wordt de zaak
daar behandeld door een militaire kamer.
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3. Beroep in cassatie

Art. 16, tweede lid, WMSv verklaart art. 78 RO van overeenkomstige toepassing.
Naar het tweede en derde lid van art. 78 RO wordt niet langer verwezen. De
verwijzing naar deze artikelleden achtte de regering overbodig aangezien de mobiele
rechtbank niet als administratieve rechter kan optreden (Kamerstukken II 2012/13,
33 429 [R1988], nr. 3, blz. 8). Van de ter zake van overtredingen gewezen vonnissen
waartegen geen hoger openstaat, kan beroep in cassatie worden ingesteld. Indien de
Hoge Raad zo’n vonnis van een mobiele rechtbank wegens verzuim van vormen
vernietigt, zal naar het Gerechtshof te Arnhem verwezen worden. Door de
verwijzing naar art. 78, vijfde en zesde lid, RO is ook de regeling omtrent de
uitputting van rechtsmiddelen van toepassing en staat cassatie in het belang der wet
open tegen de vonnissen en beschikkingen van de mobiele rechtbank.

4. Het beklag ex art. 12 Sv

De slotzin van het tweede lid van art. 8 WMSv (oud) bepaalde dat de militaire
kamer van het gerechtshof oordeelde over het beklag als bedoeld in art. 12 WMSv.
Door de verwijzing in art. 16, eerste lid, WMSv naar art. 8 WMSv (oud) gold het
voorgaande ook als de beslissing tot niet vervolging of niet verdere vervolging was
genomen door een officier van justitie bij een mobiele rechtbank. Bij rijkswet van 13
december 2012, Stb. 2013, 25 is de slotzin van art. 8, tweede lid, WMSv komen te
vervallen omdat in art. 68 RO, waarnaar het huidige art. 8, eerste lid, WMSv
verwijst, reeds is bepaald dat de militaire kamer van het hof ook oordeelt over het
beklag over niet vervolging in militaire zaken als bedoeld in art. 12 Sv. Het hof zal
dus ook (blijven) oordelen over beslissingen tot niet (verdere) vervolging door een
officier van justitie bij de mobiele rechtbank.
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Titel IV: Organisatie van de militaire strafrecht-

spraak in Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de

openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Commentaar voortgezet door: J.R.G. Jofriet
Verder voortgezet door: J.J.M. van Hoek

De huidige artikelen 17 tot en met 19 WMSv waren in het oorspronkelijk voorstel
van rijkswet (Kamerstukken II 198-1983, 17 804 [(R1228], nr. 1-2) genummerd 18
tot en met 20. Na de indiening van het ontwerp van de Wet militaire strafrecht-
spraak heeft Aruba zijn ‘‘status aparte’’ gekregen (zie aant. 2). Bij nota van
wijziging (Kamerstukken II 1982/83 , 17 804 [R1228], nr. 11) van 14 mei 1986 zijn
de toenmalige artikelen 18 tot en met 20 aan de verlening van deze status aangepast
en geheel opnieuw geformuleerd. De artikelen verkregen na de behandeling in
Tweede Kamer de nummers 17 tot en met 19.
De overzeese rijksdelen hadden aanvankelijk een eigen strafwetgeving, geldende

voor de daar aanwezige landmacht. Nederlands-Indië had een eigen landmacht, het
KNIL; Suriname en de Nederlandse Antillen hadden ook wel een eigen landmacht
maar die bestonden uit gedetacheerde militairen van het KNIL en de Koninklijke
Landmacht. De militaire rechtspraak was gebaseerd op de eigen rechtsplegingen
van de desbetreffende landen. Op de militairen van die afzonderlijke landmachten,
die geen militair waren in de zin van het Nederlandse Wetboek van Militair
Strafrecht, was van toepassing, naast het eigen militaire strafwetboek, het strafrecht
van het betrokken rijksdeel. De militaire rechtsmacht werd uitgeoefend in eerste
aanleg door krijgsraden en in hoger beroep in Nederlands-Indië door het HMGNI
en in Suriname en de Nederlandse Antillen door het HMG. Van de Nederlandse
krijgsmacht vervulde alleen de Koninklijke Marine een taak buiten Nederland en in
het bijzonder ook in de overzeese rijksdelen. Sinds 1913 had de Koninklijke Marine
een krijgsraad binnen het Rijk in Europa en krijgsraden bij een Vloot, Eskader of
minder Smaldeel of bij een schip alleen. In vredestijd was naast de krijgsraad in
Nederland, alleen een krijgsraad in Nederlands- Indië actief, tegen wiens vonnissen
hoger beroep kon worden ingesteld bij het HMGNI. In 1950 werd het KNIL
opgeheven; in Suriname waren delen van de Koninklijke Landmacht gelegerd en in
de Nederlandse Antillen van de Koninklijke Marine. Er bestond toen nog slechts
één Nederlandse krijgsmacht, waarvan de leden onderworpen waren aan het
Nederlandse militaire en commune strafrecht.
Bij de partiële herziening in 1963 (Rijkswetten van 4 juli 1963, Stb. 1963, 294 en

295 en de Wet van 4 juli 1963, Stb. 1963, 296) werd de militair-rechterlijke
organisatie aan de nieuwe situatie aangepast. De rechtsmacht in eerste aanleg werd
uitgeoefend – bijzondere colleges buiten beschouwing gelaten – door arrondissen-
tentskrijgsraden voor de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Luchtmacht en
door permanente krijgsraden voor de Koninklijke Marine. Voor Nederland was de
instelling van een of meer arrondissementskrijgsraden en van één permanente
krijgsraad voorgeschreven. In de overzeese rijksdelen konden naar behoefte
krijgsraden worden ingesteld. Op grond van die behoefte werd in Suriname (tot
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de onafhankelijkheid op 25 november 1975) een arrondissementskrijgsraad
ingesteld en in de Nederlandse Antillen een permanente krijgsraad. Van
laatstgenoemde krijgsraad placht tot president benoemd te worden de president
van het hof van justitie van de Nederlandse Antillen en tot plaatsvervangend
president een lid van dat hof. In alle gevallen was beroep mogelijk op het HMG.
Toen men het voornemen had de afzonderlijke militair-rechtelijke colleges op te

heffen en de militaire rechtsmacht te laten uitoefenen door een militaire kanton-
rechter en door militaire kamers bij een arrondissementsrechtbank en een gerechts-
hof, diende een soortgelijke organisatie te worden opgericht in de Nederlandse
Antillen en Aruba.
Aanvankelijk vormden de zes eilanden van de Nederlandse Antillen een staat-

kundige eenheid die als afzonderlijk land deel uitmaakte van het Koninkrijk. De
rechterlijke macht bestond uit een gerecht in eerste aanleg en een hof van justitie.
Deze gerechten, die gevestigd waren te Curaçao, konden overal in de Antillen
zitting houden.
Het gerecht in eerste aanleg had een vaste vestiging op Aruba. Het openbaar

ministerie bestond uit een parket bij het hof van justitie onder leiding van een
procureur-generaal en een parket bij het gerecht in eerste aanleg onder leiding van
een officier van justitie.
Aruba kreeg op 1 januari 1986 zijn ‘‘status aparte’’. Het werd toen een

afzonderlijk land in de zin van het Statuut. De overige vijf eilanden vormden het
land ‘‘Nederlandse Antillen’’. Nu twee afzonderlijke landen waren ontstaan, was
het aangewezen dat op verschillende gebieden door die landen werd samengewerkt,
in het bijzonder op het gebied van wetgeving en rechtspleging. Er was een samen-
werkingsregeling Nederlandse Antillen en Aruba (Stb. 1985, 542, PB 1985, 88 en
AB 1985, 28). In de Samenwerkingsregeling werd in artikel 4 – onder andere –
bepaald dat er aangelegenheden zijn die bij een eenvormige landsverordening
dienen te worden geregeld. Zo’n aangelegenheid is blijkens artikel5 de inrichting
en de – samenstelling van de rechterlijke macht, voor zover niet in de Samen-
werkingsregeling geregeld. Ook het strafrecht moest zo veel mogelijk op dezelfde
wijze worden geregeld.
Op grond van de Samenwerkingsregeling was tot stand gekomen de Eenvormige

landsverordening op de rechterlijke organisatie (31 december 1985, PB 1985, 170 en
AB 1985, 59). De rechterlijke macht bestond uit een Gemeenschappelijk Hof van
Justitie en twee gerechten in eerste aanleg, één in de Nederlandse Antillen en één in
Aruba. De militair-rechtelijke organisatie voor de Nederlandse Antillen en Aruba,
voorzien in deWet militaire strafrechtspraak, sloot aan bij deze plaatselijke situatie.
Het formele strafrecht van de Nederlandse Antillen en Aruba is in 1997 door de

invoering van een nieuwWetboek van Strafvordering voor de Nederlandse Antillen
en Aruba geheel herzien. Het in militaire zaken toe te passen formele recht is, op
grond van art. 1 WMSv, echter het Nederlandse Wetboek van Strafvordering.
In 2010 is de staatkundige organisatie van het Koninkrijk der Nederlanden

geheel herzien. Per 10 oktober 2010 is het land de Nederlandse Antillen opgehouden
te bestaan en ontstonden de staten Curaçao en Sint Maarten met daarnaast de
bijzondere openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de zogenaamde
BES-eilanden). Deze BES- eilanden maken deel uit van het land Nederland.Sinds
10 oktober 2010 bestaat het Koninkrijk dus uit vier landen te weten: het het land
Nederland – waar de BES-eilanden deel van uit maken – en de landen Curaçao,
Aruba en Sint Maarten.
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Er zijn verschillende rijkswetten en wetten voor nodig geweest om die herziening
zo te regelen, waarbij voor het militaire strafrecht van belang is de Rijkswet
aanpassing rijkswetten aan de oprichting van de nieuwe landen (Rijkswet van 7 juli
2010, Stb. 2010, 339, i.w.tr. 10 oktober 2010, Stb. 2010, 388) waarbij Titel IV
‘Organisatie van de militaire strafrechtspraak in de Nederlandse Antillen en Aruba’
is aangepast (zie ook het commentaar bij de art. 17 tot en met 19 WMSv).
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Artikel 17

1. Het Gerecht in eerste aanleg van Aruba, het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao,
het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten en het Gerecht in eerste aanleg van
Bonaire, Sint Eustatius en Saba oefenen de rechtsmacht omschreven in artikel 2 uit
voorzover de verdachte zich bevindt binnen het bij koninklijk besluit vast te stellen
bevelsgebied van de hoogste bevelvoerende militair in Aruba, Curaçao en Sint
Maarten en in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

2. Het Gerecht in eerste aanleg van het in het eerste lid genoemde land waar de
verdachte zich bevindt, oefent de in het eerste lid omschreven rechtsmacht uit.

3. Bij de Gerechten in eerste aanleg zijn een meervoudige en een enkelvoudige
kamer onder de benaming militaire kamers. Het lid van een enkelvoudige militaire
kamer draagt de titel van militaire politierechter.

4. De behandeling van de in het eerste lid bedoelde zaken geschiedt bij uitsluiting
door een militaire kamer.

5. Artikel 4 is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van zich binnen het in
het eerste lid bedoelde bevelsgebied bevindende personen.

6. Artikel 55, tweede en derde lid, van de Wet op rechterlijke organisatie, is van de
Wet op rechterlijke organisatie, is van overeenkomstige toepassing met dien verstande
dat twee leden van een meervoudige kamer, onder wie de voorzitter, lid zijn van het
Gemeenschappelijk Hof van Justitie en dat de functie van militaire politierechter
wordt vervuld door een lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie.

7. Artikel 10, tweede en derde lid, van de Rijkswet Gemeenschappelijk Hof van
Justitie is van overeenkomstige toepassing.

8. De benoeming van een militair lid in de militaire kamer van het Gerecht in eerste
aanleg geschiedt op de wijze zoals neergelegd in artikel 23 van de Rijkswet
Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Om te kunnen worden benoemd tot militair lid
moet men militair zijn en niet behoren tot de Koninklijke Marechaussee. Artikel 6,
derde lid, is van overeenkomstige toepassing. Aan de vereisten omschreven in artikel
24, eerste lid, onder a en b, van de Rijkswet Gemeenschappelijk Hof van Justitie dient
bij voorkeur te worden voldaan.

9. Op de militaire leden zijn de artikelen 6,12, vierde lid, 13, derde lid, 27 tot en met
34, 36 en 46 van de Rijkswet Gemeenschappelijk Hof van Justitie van overeenkomstige
toepassing, voor zover die artikelen niet afwijken van het in deze wet bepaalde.

10. Artikel 6, vijfde en zesde lid, is van overeenkomstige toepassing, met dien
verstande dat de eedsaflegging door de militaire leden geschiedt op de wijze zoals is
vastgelegd in artikel 28 van de Rijkswet Gemeenschappelijk Hof van Justitie.

11. Overdracht van een zaak die in eerste aanleg bij een militaire kamer van de
rechtbank, genoemd in artikel 55 van de Wet op de rechterlijke organisatie, of bij een
mobiele rechtbank aanhangig is met betrekking tot een persoon die zich bevindt binnen
het in het eerste lid bedoelde bevelsgebied, dan wel overdracht van een zaak die bij een
militaire kamer van een der in het eerste lid genoemde gerechten in eerste aanleg
aanhangig is met betrekking tot een persoon die zich niet meer in het rechtsgebied van
deze gerechten bevindt, naar de militaire kamer van de rechtbank, genoemd in artikel 55
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van de Wet op de rechterlijke organisatie, of naar een mobiele rechtbank, kan
plaatsvinden in de stand waarin de zaak zich op dat ogenblik bevindt. Uitvoering van
deze overdracht geschiedt door het openbaar ministerie.

1. Wetsgeschiedenis

Dit artikel droeg in het oorspronkelijke voorstel van rijkswet (Kamerstukken II
1982/83, 17 804 [R1228], nrs. 1-2) genummerd 18; het verkreeg na de behandeling in
de Tweede Kamer het nummer 17.
Bij de herziening van de organisatie van het Koninkrijk per 10 oktober 2010 is dit

artikel aangepast aan de nieuwe samenstelling van het Koninkrijk (Rijkswet 7 juli
2010, Stb. 2010, 339, i.w.tr. 10 oktober 2010, in Stb. 2010, 388). Bij rijkswet van 13
december 2012, Stb. 2013, 25, i.w.tr. 1 juli 2013, Stb. 2013, 51 is de redactie in een
aantal leden verbeterd en zijn verwijzingen aangepast. In het elfde lid is de
beschrijving van het rechtsgebied in lijn gebracht met het eerste lid.

2. Algemene opmerkingen

Als rechters van de gerechten in eerste aanleg fungeren leden van het Gemeen-
schappelijk Hof van Justitie (art. 10 Rijkswet Gemeenschappelijk Hof van Justitie).
Zij kunnen niet deelnemen aan de behandeling in hoger beroep van een zaak aan de
behandeling waaraan zij in eerste aanleg hebben deelgenomen (Art. 17, vierde lid,
Rijkswet Gemeenschappelijk Hof van Justitie).
De leden van het hof worden bij koninklijke besluit voor het leven benoemd (art.

23, eerste lid, Rijkswet Gemeenschappelijk Hof van Justitie). Als er een vacature is,
doet het hof, een aanbeveling van zo mogelijk drie personen aan de gezamenlijke
ministers van (Veiligheid en) Justitie van Aruba, van Curaçao, van Sint Maarten en
van Nederland, die daarna een aanbevelingslijst opstellen waarbij de aanbeveling
van het hof zoveel mogelijk in acht wordt genomen (art. 23, derde lid, Rijkswet
Gemeenschappelijk Hof van Justitie). Willen de ministers van de aanbeveling van
het hof afwijken, dan moeten zij eerst het hof raadplegen. Een afwijking van de
aanbeveling van het hof moet worden gemotiveerd. Aan de president en leden van
het hof wordt ontslag verleend bij het bereiken van de leeftijd van 70 jaar (art. 30,
tweede lid, Rijkswet Gemeenschappelijk Hof van Justitie). Zij kunnen door de
Hoge Raad uit hun ambt worden ontzet op gronden die overeenkomen met die
genoemd in (art. 46b tot en met 46q Wrra (art. 29 tot en met 34 Rijkswet
Gemeenschappelijk Hof van Justitie).
In ieder van de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten is er een parket-generaal

en een parket in eerste aanleg (art. 2 Rijkswet openbare ministeries van Curaçao,
van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, (Stb. 2010, 336). Aan het
hoofd van de openbare ministeries staat een procureur-generaal. Zo ontstaat de
situatie dat bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie er dus vier procureurs-
generaals zijn. Dat aan een rechterlijk college twee vervolgingsambtenaren van
gelijke rang verbonden zijn, is eerder voorgekomen: de Hooge Militaire Vierschaar
(zie: Inleiding, punt 2.1.1.) had twee advocaten-fiscaal, één voor de zeemacht en één
voor de landmacht.
Het openbaar ministerie wordt verder uitgeoefend door advocaten-generaal,

officieren van justitie, substituut- en plaatsvervangende officieren van justitie.
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3. Het eerste en het tweede lid

Deze leden regelen de relatieve bevoegdheid. De gerechten in eerste aanleg van
Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba kunnen de
bevoegdheid bedoeld in art. 2 WMSv uitoefenen voor zover de verdachte zich
bevindt binnen het bij koninklijk besluit vast te stellen bevelsgebied van de hoogste
bevelvoerende militair in Aruba, Curaçao, Sint Maarten en in de openbare
lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. , te weten de Commandant der Zeemacht
in het Caribisch Gebied (CZMCARIB). Het bevelsgebied is te vinden in art. 23 van
het Uitvoeringsbesluit (Zie bijlage III in band **).
Deze vreemde constructie is gekozen omdat de bewindslieden menen ‘‘dat op deze

wijze in samenhangmet demogelijkheid een zaak over te dragen aan een ander gerecht
het verplaatsingsbeleid ten aanzien van de militairen en een efficiënte berechting van
strafbare feiten zo min mogelijk wordt gefrustreerd door formele competentiebepalin-
gen’’ (Kamerstukken II 1982/83,17 804 [R1228], nr. 5, blz. 30). Ook zonder deze
bepaling, maar wel met demogelijkheid een zaak over te dragen aan een ander gerecht,
zou de berechting van strafbare feiten niet in het minst gehinderd behoeven te worden
door het overplaatsingsbeleid. De gekozen constructie levert wel enige problemen op.
Het is de vraag wat onder ‘‘zich bevinden’’ moet worden verstaan. Het is niet

uitgesloten dat daarop het arrest van de Hoge Raad van 11 november 1940,NJ 1941,
187, van toepassing is, waaruit blijkt dat het tijdstip beslissend is waarop de officier
van justitie zijn vervolging is aangevangen. De vervolging vangt aan op het ogenblik
dat een rechter voor het eerst bij de strafzaak wordt betrokken, bijvoorbeeld op het
tijdstip waarop de vordering tot voorlopige hechtenis wordt gedaan of op het tijdstip
waarop een gerechtelijk vooronderzoek wordt gevorderd of, indien dat niet ge-
schiedt, op het tijdstip waarop een dagvaarding wordt uitgebracht. Ten aanzien van
‘‘zich bevinden’’ brengt dat mee dat de bevoegdheid van het gerecht niet verloren
gaat als de verdachte uit het bevelsgebied vertrekt nadat een vervolging is aange-
vangen. Dat heeft zijn voordelen: een gerechtelijk vooronderzoek kan worden
afgemaakt en een eventuele klacht wegens niet vervolging kan door het Gemeen-
schappelijk Hof van Justitie dat voor zaken die zich in het bevelsgebied hebben
afgespeeld het meest deskundig is om de opportuniteit van een vervolging te
beoordelen, worden behandeld. Pas als het onderzoek ter terechtzitting kan aan-
vangen, dient de zaak te worden overdragen. Zou ‘‘zich bevinden’’ alleen feitelijke
betekenis hebben, dan zou bij incidenteel vertrek van verdachte uit het bevelsgebied
een gerechtelijk vooronderzoek moeten worden stopgezet.

4. Het derde en het vierde lid

Deze leden regelen de instelling van enkelvoudige en meervoudige militaire kamers
bij de gerechten in eerste aanleg en kennen die de in art. 2 WMSv bedoelde
bevoegdheid toe.

5. Het vijfde lid

Art. 4 WMSv handelt over strafbare feiten in deelneming begaan met personen die
niet onder de in art. 2 WMSv bedoelde bevoegdheid vallen. Zie de aantekeningen
bij art. 4 WMSv.
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Het verdient geen aanbeveling art. 4 WMSv toe te passen in het Caribisch gebied
omdat de zaak na overdracht aan de gewone rechter, niet meer kan worden
overgedragen conform het elfde lid van dit artikel. Evenmin verdient het aanbeve-
ling art. 4 WMSv toe te passen ten aanzien van een militair die naar het Caribisch
gebied zal worden uitgezonden. De woorden ‘‘bij voorkeur’’ bieden daartoe de
mogelijkheid.

6. Het zesde lid

Dit lid regelt de bezetting van de militaire kamers bij de gerechten in eerste aanleg
met niet-militaire leden. De leden van de enkelvoudige militaire kamers en twee van
de drie leden van de meervoudige, onder wie de voorzitter, zijn leden van het
Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Welke leden dat zijn wordt bepaald door de
president van het hof. Naast leden van het hof kent het hof ook nog plaatsvervan-
gende leden. Men mag aannemen dat die ook zitting kunnen nemen; plaatsvervan-
gende leden hebben immers dezelfde bevoegdheden als gewone leden. In totaal
zullen er twee meervoudige en twee enkelvoudige militaire kamers zijn en dan ook
nog een meervoudige militaire kamer van het hof.
In het voorlopig verslag (Kamerstukken II 1983/84, 17 804 [R1228], nr. 8, blz. 9)

werd door leden van de VVD-fractie gevraagd hoe het stond met de kennis van de
rechterlijke autoriteiten in de Nederlandse Antillen van het Nederlands strafpro-
cesrecht, aangezien het aantal Nederlandse rechtsgeleerden dat in de Antillen aan
de rechtspraak deelnam, steeds afnam.
De regering antwoordde (Kamerstukken II 1985/86, 17804 [R1228], nr. 10, blz.

17) dat het merendeel van de leden van het hof bestaat uit juristen die uit Nederland
afkomstig zijn en dat derhalve de kennis van het Nederlandse strafrecht geen
moeilijkheden oplevert. De situatie die ook voor het openbaar ministerie geldt, zou
naar het oordeel van de regering nog wel geruime tijd blijven bestaan. De regering
kon zich voorstellen dat in de naaste toekomst voor de uitoefening van de militaire
strafrechtspraak in de eerste plaats een beroep zou worden gedaan op de uit Europa
afkomstige rechters. Zij wees er verder op dat het Antilliaanse procesrecht niet in
belangrijke mate van het Nederlandse verschilt.

7. Het zevende lid

Dit lid regelt de vestigingsplaats van de militaire kamers van de gerechten in eerste
aanleg en de plaatsen waar zitting kan worden gehouden. Art. 10, tweede lid,
Rijkswet Gemeenschappelijk Hof van Justitie bepaalt dat het Gerecht in eerste
aanleg van Aruba, Curaçao onderscheidenlijk Sint Maarten gevestigd is in en
zitting houdt op Aruba, Curaçao onderscheidenlijk Sint Maarten. Het Gerecht in
eerste aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba houdt zitting op elk van deze
eilanden. In bijzondere gevallen kan het bestuur van het Gemeenschappelijk Hof
van Justitie bepalen dat de onderscheiden gerechten in eerste aanleg zitting houden
in één van de andere landen (lid 3).
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8. Het achtste lid

Dit lid regelt de benoeming van het militaire lid. De benoeming geschiedt volgens
art. 23 Rijkswet Gemeenschappelijk Hof van Justitie bij koninklijk besluit. De
hofvergadering doet daarbij een schriftelijke aanbeveling.
Het achtste lid bepaalt dat het militaire lid militair moet zijn en dat hij bij

voorkeur voldoet aan de vereisten omschreven in art. 24, eerste lid onder a en b, van
de Rijkswet Gemeenschappelijk Hof van Justitie. De wet biedt dus de mogelijkheid
om ook niet-juristen als militair lid plaats te laten nemen in een militaire kamer.

9. Het elfde lid

Dit lid handelt over de overdracht van zaken die in eerste aanleg aanhangig zijn bij
een militaire kamer van een arrondissementsrechtbank of bij een mobiele recht-
bank. Indien de zaak betrekking heeft op een persoon die zich binnen het
bevelsgebied van de hoogste bevelvoerende militair in Aruba, Curaçao, Sint
Maarten en in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba bevindt,
kan zij worden overgedragen aan het bevoegde Gerecht in Eerste Aanleg. De zaak
wordt door het openbaar ministerie overgedragen in de staat waarin zij zich
bevindt. Ook overdracht in omgekeerde richting is mogelijk met betrekking tot
een persoon die zich niet meer in het genoemde bevelsgebied bevindt. Zie voor ‘‘zich
bevinden’’ aant. 2 bij dit artikel.
In art. 17, elfde lid, WMSv (oud) was geen regeling getroffen voor de overdracht

van een zaak die in eerste aanleg bij de kantonrechter aanhangig was. Aangenomen
werd (zie voorgaande supplementen) dat dit vergeten was aangezien de kanton-
rechter eerst bij nota van wijziging (Kamerstukken II 1985/86, 17 804 [R1228], nr.
11) in het wetsontwerp is gebracht. Zie voor de betekenis van het woord ‘‘aanhan-
gig’’ aant. 5 bij art. 3. In voorgaande supplementen werd door ons betoogd dat het
elfde lid onzorgvuldig was geformuleerd. De aanbevelingen die in dat verband
werden gedaan zijn blijkens de memorie van toelichting overgenomen (Kamerstuk-
ken II 2012/13, 33 429 [R1988], nr. 3, blz. 9). Het feit dat in het elfde lid (oud) een
regeling ontbrak met betrekking tot de overdracht van zaken die bij de militaire
kantonrechter waren geregeld, zou blijkens het wetsvoorstel (Kamerstukken II
2012/13, 33 429 [R1988], nr. 2, blz. 6) tot het verleden gaan behoren. Het
wetsvoorstel sprak in dit verband over ‘‘een zaken die in eerste aanleg bij een
militaire kamer van de rechtbank te Arnhem [...] aanhangig is [...] bevindt.’’ Dit kon
dus een zaak zijn die aanhangig is bij de militaire kantonrechter, de militaire
politierechter of de meervoudige militaire kamer. Bij nota van wijziging is ‘‘een
militaire kamer van de rechtbank te Arnhem’’ vervangen door de tekst ‘‘rechtbank,
genoemd in artikel 55 van de Wet op de rechterlijke organisatie’’. Nu alleen naar
art. 55 RO wordt verwezen, vallen de militaire kantonzaken buiten het bereik van
het elfde lid. Aangenomen mag worden dat de wetgever dit niet zo heeft bedoeld.
Zie ook aant. 2 bij art. 3 WMSv.
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Artikel 18

1. Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie oordeelt in hoger beroep over de daarvoor
vatbare vonnissen van de gerechten in eerste aanleg.

2. Bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie is een meervoudige kamer onder de
benaming van militaire kamer.

3. De behandeling van de in het eerste lid bedoelde zaken geschiedt bij uitsluiting
door een militaire kamer. Deze kamer oordeelt over het beklag bedoeld in artikel 12
van het Wetboek van Strafvordering, indien de persoon wiens vervolging wordt
verlangd zich bevindt in binnen het in artikel 17, eerste lid, bedoelde bevelsgebied.

4. Artikel 68, tweede lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie, en de artikelen
8, tweede lid, en 9, eerste en tweede lid, van deze rijkswet zijn van overeenkomstige
toepassing met dien verstande dat de benoeming geschiedt overeenkomstig artikel 23
van de Rijkswet Gemeenschappelijk Hof van Justitie, aan de eisen van artikel 24 van
de Rijkswet Gemeenschappelijk Hof van Justitie zoveel mogelijk wordt voldaan en de
militair tenminste een hoofdofficiersrang bekleedt.

5. Artikel 6, derde, vijfde en zesde lid, is van overeenkomstige toepassing.
6. Artikel 17, negende lid, is van overeenkomstige toepassing.
7. Overdracht van een zaak die bij de militaire kamer van het gerechtshof, genoemd

in artikel 68 van de Wet op de rechterlijke organisatie, aanhangig is met betrekking
tot een persoon die zich bevindt binnen het in artikel 17, eerste lid, bedoelde
bevelsgebied, naar het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, dan wel overdracht van
een zaak die bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie aanhangig is met betrekking
tot een persoon die zich niet meer in het rechtsgebied van dit gerecht bevindt, naar het
gerechtshof, genoemd in artikel 68 van de Wet op rechterlijke organisatie, kan
plaatsvinden in de stand waarin de zaak zich op dat ogenblik bevindt. Uitvoering van
deze overdracht geschiedt door het openbaar ministerie. Het hof waaraan de zaak
wordt overgedragen is bevoegd in hoger beroep over de zaak te oordelen.

1. Wetsgeschiedenis

Dit artikel was in het aanvankelijk wetsontwerp genummerd 19. Het verkreeg na de
behandeling in de Tweede Kamer het nummer 18.
Bij Rijkswet van 2 juni 1999, Stb. 1999, 343 is art. 18 gewijzigd. De benoemings-

termijn van militaire leden is van één jaar naar vier jaren gebracht. Hierdoor
konden de leden 6 en 8 worden samengenomen tot één lid met nummer 6. Lid 9
werd omgenummerd tot 8.
Bij de herstructurering van het Koninkrijk der Nederlanden in 2010 werden de

benamingen van de onderdelen van het Koninkrijk daaraan aangepast (Rijkswet
7 juli 2010, Stb. 2010, 339, i.w.tr. 10 oktober 2010, Stb. 2010, 388). Bij rijkswet van
13 december 2012, Stb. 2013, 25, i.w.tr. 1 juli 2013, Stb. 2013, 51 is het eerste lid
(oud) komen te vervallen en zijn de andere leden vernummerd. Op een aantal
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punten is de redactie van de artikelleden gewijzigd en zijn de verwijzingen naar
andere artikelen in de Wet militaire strafrechtspraak en andere regelgeving
aangepast.

2. Algemene opmerkingen

In dit artikel wordt het hoger beroep van vonnissen van de gerechten in eerste
aanleg geregeld. Voor de berechting van zaken in hoger beroep wordt het
Gemeenschappelijk Hof van Justitie aangewezen, waarbij een militaire kamer
wordt ingesteld. Deze kamer oordeelt ook over het beklag bedoeld in art. 12 Sv.
Uit de van – overeenkomstige – toepassing-verklaring van art. 68 RO en art. 9,

eerste en tweede lid, blijkt dat de militaire kamer van het hof van justitie uit drie
leden bestaat, waarvan twee, waaronder de voorzitter, lid zijn van het hof en één
militair is. Schrijft de wet voor de militaire leden van het gerechtshof Arnhem-
Leeuwarden dwingend voor dat zij moeten voldoen aan het vereiste dat zij jurist
zijn, het militaire lid van het Gemeenschappelijk Hof behoeft slechts bij voorkeur te
voldoen aan dit vereiste.
Bij Rijkswet van 2 juni 1999 is de benoemingstermijn van de militaire leden van

het Gemeenschappelijk Hof om in de memorie van toelichting opgesomde prakti-
sche redenen (onder andere de tijdrovende benoemingsprocedure) van één jaar naar
vier jaren gebracht.
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Artikel 19

1. Artikel 77 van de Wet op de rechterlijke organisatie is van overeenkomstige
toepassing, met dien verstande dat de gerechten in eerste aanleg als rechtbank en het
Gemeenschappelijk Hof van Justitie als gerechtshof worden aangemerkt.

2. De artikelen 75, 78, eerste, vijfde en zesde lid, 79 en 83 van de Wet op de
rechterlijke organisatie zijn van overeenkomstige toepassing met betrekking tot de
gerechten in eerste aanleg en het Gemeenschappelijk Hof van Justitie.

1. Wetsgeschiedenis

Dit artikel was in het oorspronkelijk wetsontwerp (Kamerstukken II 1982/83, 17 804
[R1228], nrs. 1-2) genummerd 20. Het verkreeg na de behandeling in de Tweede
Kamer het nummer 19. Aangezien art. 19 WMSv (oud) nog verwees naar de oude
Wet op de Rechterlijke Organisatie zijn bij rijkswet van 13 december 2012, Stb.
2013, 25, i.w.tr. 1 juli 2013, Stb. 2013, 51 de verwijzingen naar de Wet op de
Rechterlijke Organisatie in het eerste en tweede lid aangepast. In het tweede lid is de
verwijzing naar art. 78, tweede en derde lid, RO verwijderd.

2. Jurisdictiegeschillen

Art. 77 Wet RO bepaalt welke jurisdictiegeschillen door de Hoge Raad worden
behandeld. Om dit artikel ook van toepassing te doen zijn op de gerechten in het
Caraı̈bische gebied a wordt een gerecht in eerste aanleg gelijkgesteld met een
rechtbank en het Gemeenschappelijk Hof van Justitie met een gerechtshof.
Een jurisdictiegeschil doet zich voor wanneer twee of meer rechters zich dezelfde

zaak gelijktijdig hebben aangetrokken (positief jurisdictiegeschil) of wanneer twee of
meer rechters zich in dezelfde zaak onbevoegd verklaren en hun uitspraken met
elkander in strijd zijn (negatief jurisdictiegeschil). De definitie van jurisdictiegeschil is
opgenomen in art. 525 Sv en de te volgen procedure in de art. 526 en 527 Sv. De
memorie van toelichting (Kamerstukken II 1982/83, 17 804 [R1228], nr. 5, blz. 33)
zegt hieromtrent: ‘‘Jurisdictiegeschillen waarbij de krachtens artikel 3 aangewezen
rechtbanken en de krachtens artikel 9 aangewezen gerechtshoven betrokken zijn,
worden beslist overeenkomstig artikel 65 (nu art. 61) respectievelijk 88 (nu art. 77)
van de Wet op de rechterlijke organisatie. Indien daarbij een mobiele rechtbank zou
zijn betrokken, oordeelt de Hoge Raad, omdat de mobiele rechtbank een bijzonder
college is in de zin van art. 1 RO. Daarom kan in dit ontwerp worden volstaanmet de
regeling van jurisdictiegeschillen, waarbij het gerecht in eerste aanleg of het hof van
justitie zijn betrokken’’. Later zijn twee gerechten in eerste aanleg voorzien, één voor
de Nederlandse Antillen en één voor Aruba. Weer later is het gerecht voor de
Nederlandse Antillen opgesplitst in een gerecht in eerste aanleg voor Curaçao, Sint
Maarten en het gerecht van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Rijkswet van 7 juli
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2010, Stcrt. 2010, 339). De regeling is daarom niet helemaal volledig. Er is niet
voorzien in het geval dat er een jurisdictiegeschil tussen de vier gerechten in eerste
aanleg ontstaat. De gerechten in eerste aanleg worden in art. 19 WMSv weliswaar
aangemerkt als rechtbank en het Gemeenschappelijk Hof van Justitie als
gerechtshof, dit geldt uitsluitend wat betreft tot art. 77 RO en niet wat betreft
art. 61 RO dat de gerechtshoven bevoegd verklaart jurisdictiegeschillen tussen
rechtbanken in hun rechtsgebied te beslechten. Mocht zich zo’n jurisdictiegeschil
voordoen, dan lijkt voor de hand te liggen – ondanks het ontbreken van een
uitdrukkelijke bepaling – art. 61 RO overeenkomstig toe te passen.

3. Beroep in cassatie

De Rijkswet cassatierechtspraak voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten en voor
Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Rijkswet van 20 juli 1961, Stb. 1961, 212) is in de
militaire rechtspleging niet van toepassing omdat deze betrekking heeft op de
gewone burgerlijke en strafzaken in het Caraı̈bisch gebied.
De in het tweede lid aangehaalde artikelen regelen de bevoegdheid van de Hoge

Raad tot het kennisnemen van de eis tot cassatie tegen handelingen, vonnissen,
arresten en beschikkingen van kantongerechten, rechtbanken en hoven ingesteld
door partijen of door de procureur-generaal bij de Hoge Raad in het belang der wet
(art. 78, eerste lid, RO), enige procedureregels (art. 78, vijfde en zesde lid, RO), het
aantal raadsheren dat aan de behandeling moet deelnemen (art. 75, tweede en derde
lid, RO) en het recht van de Hoge Raad informatie te vragen (art. 83 RO).
Door deze artikelen van overeenkomstige toepassing te verklaren op de met de

rechtspraak over militairen belaste gerechten in het Caraı̈bisch gebied , is eenheid
van rechtspraak bereikt voor alle colleges die op grond van de Wet militaire
strafrechtspraak rechtsmacht uitoefenen.

4. Gratie

De Rijkswet houdende bepalingen inzake de behandeling van en de beschikking op
verzoekschriften om gratie van straffen of maatregelen, opgelegd door instanties
belast met de militaire strafrechtspraak (Rijkswet van 17 december 1987, Stb. 1987,
599) regelt dat de Nederlandse Gratiewet van overeenkomstige toepassing is op de
genoemde verzoeken, gedaan naar aanleiding van een beslissing door de ingevolge
de Wet militaire strafrechtspraak bevoegde rechter. Met ‘‘Onze Minister’’ in de
Gratiewet wordt in het kader van deze Rijkswet bedoeld de minister van Veiligheid
en Justitie van Nederland, terwijl met ‘‘Nederlandse strafrechter’’ wordt bedoeld
elke ingevolge de Wet militaire strafrechtspraak met de militaire strafrechtspraak
belaste rechter.

5. Jurisprudentie

Jurisdictiegeschillen komen weinig voor. In 1953 deed zich een negatief jurisdictie-
geschil voor tussen de Hoge Raad en de Krijgsraad te velde Oost, die zich beiden
onbevoegd hadden verklaard met betrekking tot de berechting van een luchtmach-
taalmoezenier. De Hoge Raad moest op een eerder in die zaak genomen beslissing
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terugkomen en de burgerlijke rechter alsnog bevoegd verklaren (KtV Oost, 20 mei
1953, MRT 1953, blz. 670 gevolgd door HR 27 oktober 1953, MRT 1953, blz. 680
m.nt. W.H.V. en NJ 1954, 347 m.nt. B.V.A.R.). In 2011 had het gerechtshof in
Leeuwarden een geschil over rechtsmacht met de militaire kamer van het
gerechtshof in Arnhem. De zaak betrof een door een militair ingesteld bij het
gerechtshof Leeuwarden ingestelde hoger beroep tegen het vonnis van de
kantonrechter in de rechtbank Leeuwarden. Het gerechtshof Leeuwarden
verklaarde zich onbevoegd kennis te nemen van het hoger beroep nu de
veroordeelde ten tijde van het ten laste gelegde feit de status van militair had en
droeg de zaak over aan de militaire kamer van het gerechtshof in Arnhem. De
militaire kamer verklaarde zich ook onbevoegd omdat het vonnis was gewezen
door een commune kantonrechter. De Hoge Raad oordeelde dat de militaire
kamer van het gerechtshof in Arnhem zich terecht onbevoegd had geoordeeld (HR
20 november 2012, ECLI:NL:PHR:2012:BY3556).
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Artikel 21

In zaken betreffende strafbare feiten als bedoeld in artikel 2 treedt als raadkamer een
meervoudige militaire kamer op.

1. Wetsgeschiedenis

Dit artikel was in het oorspronkelijk ontwerp van rijkswet (Kamerstukken II 1982/
83, 17 804 [R1228], nr. 2) genummerd 22. Het verkreeg na de behandeling in de
Tweede Kamer het nummer 21.

2. Algemene opmerkingen

Militaire leden worden ingevolge art. 20 WMSv begrepen onder de in het Wetboek
van Strafvordering genoemde ‘‘leden’’ en ‘‘rechters’’. Dat houdt in dat zij (o.a.) deel
kunnen uitmaken van een raadkamer (art. 21 Sv e.v.) stelt de memorie van
toelichting (Kamerstukken II 1982-1983, 17 804 [R1228], nr. 5, blz. 34) bij het toen
nog genummerde art. 21). Echter, om dezelfde redenen waarom de behandeling ter
terechtzitting aan gespecialiseerde kamers met daarin een militair lid is toegewezen,
achtte de regering het ook nodig de raadkamer diezelfde samenstelling te geven als
de meervoudige militaire kamer. Art. 21 Sv geeft sedert de inwerkingtreding van de
wet van 8 november 1993, Stb. 591 aan rechtbanken en gerechtshoven een
mogelijkheid bepaalde zaken in raadkamer te doen behandelen door één rechter.
Gelet op de duidelijke tekst van art. 21 WMSv bestaat die mogelijkheid in het
militaire strafprocesrecht niet.

3. Art. 21 WMSv en de overige militaire gerechten

Art. 21 WMSv is op grond van art. 43, aanhef en onder b, op de rechtspleging bij
mobiele rechtbanken van overeenkomstige toepassing.
Zie wat de gerechten in het Caribisch gebied betreft: art. 51 WMSv.
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Artikel 22

1. De raadkamer van een gerecht bedoeld in deze rijkswet kan een verhoor van een
persoon die zich buiten het Europese deel van Nederland bevindt, opdragen aan een
van de leden van een militaire kamer van de rechtbank, genoemd in artikel 55 van de
Wet op de rechterlijke organisatie, van een krachtens artikel 10 ingestelde mobiele
rechtbank of van een militaire kamer van het gerecht in eerste aanleg bedoeld in artikel
17, eerste lid.

2. Een opdracht als bedoeld in het eerste lid wordt bij voorkeur niet gegeven aan een
lid, dat op enigerlei wijze bij de behandeling van een zaak betrokken is geweest.

1. Wetsgeschiedenis

Dit artikel was in het oorspronkelijk ontwerp van rijkswet (Kamerstukken II 1982/
83, 17 804 [RI228], nr. 2) genummerd 23. Het verkreeg na de behandeling in de
Tweede Kamer het nummer 22. Bij de evaluatiewetgeving die in werking trad op 1
januari 2000 is nagelaten dit artikel aan te passen aan de bij nota van wijziging
(Kamerstukken II 1985/86, 17804 [R1228], nr. 11) in art. 18 (nu art. 17) WMSv,
aangebrachte wijzigingen. Art. 17, eerste lid, WMSv kent immers twee gerechten
van eerste aanleg. In de memorie van toelichting (Kamerstukken II 1996/97, 25454
[R1595], nr. 3, blz. 41) op het voorstel van wet dat leidde tot de rijkswet van 2 juni
1999 (Stb. 343) staat vermeld: ‘‘Nu er twee gerechten van (lees ‘‘in’’) eerste aanleg
zijn, moet niet verwezen worden naar ‘‘het’’ gerecht van eerste aanleg maar naar
‘‘een’’ gerecht van die aanleg.’’ Deze op zich juiste constatering heeft echter niet
geleid tot wetswijziging nu in de voorgestelde en inmiddels wet geworden tekst nog
steeds staat ‘‘het’’ gerecht in eerste aanleg.
Bij rijkswet van 2 juni 1999 (Stb. 1999, 343) is art. 22WMSv aangepast aan het bij

wet van 8 november 1993 (Stb. 1993, 591), vervallen van art. 23, vierde lid, Sv,
waarnaar art. 22 WMSv oorspronkelijk verwees.
Het artikel werd in 2010 aangepast aan de nieuwe organisatie van het Koninkrijk

(Stb. 2010, 339) door de benamingen van de rijksdelen aan te passen. Bij rijkswet
van 13 december 2012, Stb. 2013, 25, i.w.tr. 1 juli 2013, Stb. 2013, 51 is de
terminologie in het eerste lid aangepast.

2. Strekking van de bepaling

Art. 22 WMSv schept in het militaire strafproces voor de raadkamers van de met
rechtspraak over militairen belaste gerechten de mogelijkheid zich buiten Neder-
land (zie ook aant. 4) bevindende personen door een lid van een militaire kamer van
een (mobiele) rechtbank of van een gerecht in eerste aanleg van een van de
Nederlandse gerechten in het Caribisch gebied te doen horen. Het verhoor als
bedoeld in art. 22, eerste lid, WMSv zal – naar is aan te nemen –in het algemeen
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geschieden door het militaire lid van de betreffende kamer. Deze zal immers door
zijn grotere mobiliteit en zijn militaire deskundigheid veelal de meest geschikte
persoon zijn voor dit soort verhoren.
Het tweede lid van dit artikel bevat geen dwingend voorschrift. Hierdoor blijft

het mogelijk dat een lid van een militaire kamer dat de zaak al kent, wordt belast
met de betreffende verhoren. Dit lid zal er echter voor moeten waken dat er twijfel
ontstaat aan zijn onpartijdigheid (vgl. HR 13 november 1996, NJ 1991, 219 m.nt.
Th.W.v.V.).

3. De militaire kantonrechter

Art. 22 WMSv (oud) bepaalde dat de raadkamer van een gerecht bedoeld in deze
wet een verhoor van een persoon die zich buiten Nederland bevindt kan opdragen
aan een van de leden van een militaire kamer van de in artikel 3 genoemde
rechtbank. Art. 3 WMSv (oud) regelde de bevoegdheid van de militaire kanton-
rechter, de militaire politierechter en de meervoudige militaire kamer van de
rechtbank in Arnhem. Ook de militaire kantonrechter kon derhalve, indien hij
een verhoor ter plaatse van een buiten Nederland verblijvend persoon, die niet in
zijn raadkamer kon verschijnen, noodzakelijk achtte, een opdracht als bedoeld in
het eerste lid verstrekken. Bij rijkswet van 13 december 2012, Stb. 2013, 25 is de
zinsnede ‘‘van de in artikel 3 genoemde rechtbank’’ vervangen door ‘‘van de
rechtbank, genoemd in artikel 55 van de Wet op de rechterlijke organisatie’’. De
wetgever verwijst in dit verband niet naar art. 49 RO. Aangezien de wijziging van
art. 22, eerste lid, WMSv slechts een terminologische aanpassing behelst, kan
worden aangenomen dat de wetgever niet heeft bedoeld om de militaire kanton-
rechter de bevoegdheid te ontzeggen om een opdracht als bedoeld in het eerste lid te
verstrekken.

4. Buiten het Europese deel van Nederland

Bij de uitoefening van de in dit artikel voorziene bevoegdheid zal rekening moeten
worden gehouden met de beperkingen die aan het optreden van Nederlandse
rechterlijke functionarissen in het buitenland zijn verbonden (zie art. 62 WMSv).

5. Art. 22 WMSv en de overige militaire gerechten

In art. 22, eerste lid, WMSv staat vermeld dat ‘‘de raadkamer van een gerecht
bedoeld in deze rijkswet’’ bepaalde verhoren kan opdragen aan één van de leden van
de militaire kamer van de in het eerste lid genoemde gerechten. Hierdoor is dit
artikel ook van toepassing op de rechtspleging bij mobiele rechtbanken, die immers
gerechten bedoeld in de Wet militaire strafrechtspraak zijn. Daarenboven is in art.
43, aanhef en onder b, art. 22 WMSv op de rechtspleging bij mobiele rechtbanken
van overeenkomstige toepassing verklaard.
In art. 52 WMSv is art. 22 WMSv voor de militaire kamers van de Nederlandse

gerechten in het Caribisch gebied van overeenkomstige toepassing verklaard.
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Artikel 23

1. Als raadslieden kunnen worden toegelaten degenen die worden genoemd in artikel 37
van het Wetboek van Strafvordering, alsmede officieren, met dien verstande dat dezen
niet worden toegelaten bij beroep in cassatie.

2. Voor het optreden buiten het Europese deel van Nederland kan een advocaat
alleen worden toegevoegd, indien hij zich daartoe bereid heeft verklaard.

3. Een officier kan alleen worden toegevoegd, indien een advocaat niet beschikbaar
is. Ook indien deze wel beschikbaar is, kan een officier worden toegevoegd, mits de
verdachte daarom uitdrukkelijk verzoekt. De toevoeging van een officier geschiedt
door de voorzitter van de rechtbank, dan wel van het gerechtshof, waarvoor de zaak
moet dienen. In het Europese deel van Nederland kan een officier alleen worden
toegevoegd, indien hij zich daartoe bereid heeft verklaard. Een toegevoegde officier is,
onverminderd het bepaalde in artikel 45 van het Wetboek van Strafvordering,
verplicht als raadsman op te treden.

4. Onder advocaat in het Wetboek van Strafvordering wordt begrepen een officier
die als raadsman optreedt. Het bepaalde in de artikelen 37,40, eerste en tweede lid, en
46 van dat wetboek is echter niet van toepassing op een officier die als raadsman
optreedt.

5. Een officier die als raadsman optreedt, geniet vergoeding voor reis- en
verblijfkosten volgens bij algemene maatregel van Rijksbestuur te stellen regels.

1. Wetsgeschiedenis

Dit artikel was in het oorspronkelijke voorstel van rijkswet (Kamerstukken II 1982/
83, 17 804 [R 1228], nr. 2) genummerd 24. Het verkreeg na de behandeling in de
Eerste Kamer het nummer 23 (Kamerstukken I 1988/89, 17 804 [R1228], nr. 178).
Bij de herstructurering van het Koninkrijk per 10 oktober 2010 werd ‘Nederland’

in het tweede en derde lid vervangen door ‘‘het Europese deel van het Koninkrijk’’
(Rijkswet aanpassing rijkswetten aan de oprichting van de nieuwe landen van 7 juli
2010, Stb. 339, i.w.tr. 10 oktober 2010, Stb. 388). Bij rijkswet van 13 december 2012,
Stb. 2013, 25, i.w.tr. 1 juli 2013, Stb. 2013, 51 is in het tweede en derde lid ‘‘het
Europese deel van het Koninkrijk’’ vervangen door ‘‘het Europese deel van
Nederland’’.

2. De officier van de krijgsmacht als raadsman

Ook onder het oude militaire strafprocesrecht van voor 1 januari 1991 kon de
militair indien hij strafrechtelijk werd vervolgd zich laten bijstaan door een
advocaat of door een officier van de krijgsmacht (verder aan te duiden met:
officieren). Deze situatie is in het recht na de herziening die op 1 januari 1991 in
werking trad, gehandhaafd omdat in de praktijk is gebleken dat de mogelijkheid dat
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een officier ter terechtzitting bijstand verleent in een behoefte voorziet. In het
voorlopig verslag (Kamerstukken II 1983/84, 17 804 [R 1228], nr. 8, blz. 10)
merkten de leden van de CDA-fractie – terecht – op dat officieren in staat zijn uit
eigen wetenschap een oordeel omtrent de persoon van de verdachte en vaak ook
omtrent de feitelijke omstandigheden rond het te berechten delict te geven.
In de memorie van toelichting (Kamerstukken II 1982/83, 17 804 [1228], nr. 5, blz.

35) werd aangegeven dat naast de voorlichting van de rechter door een offı̈cier-
raadsman die de verdachte uit de praktijk in de krijgsmacht kent, van belang is de
bijstand door de officieren van de sectie specifieke personeelszorg van het ministerie
van Defensie. Deze officieren kunnen voor spoedige en deskundige sociale voor-
lichting omtrent de verdachte zorgdragen. Zij kunnen door hun contacten binnen
de krijgsmacht mede bijdragen aan het scheppen van een situatie binnen de
krijgsmacht, waarin aan de persoon van de verdachte optimale aandacht wordt
geschonken. De positie en rol van de officier-raadsman is door de Eerste Kamer
aan de orde gesteld tijdens de behandeling van het wetsvoorstel over het opnemen
van een strafuitsluitingsgrond voor rechtmatig geweldgebruik door militairen
(Kamerstukken I 2009/10, 31 487 [R1862], nr. B en C). De Minister van Justitie
en zijn ambtgenoot van Defensie bevestigden in dat verband dat de bijstand door
een officier-raadsman zich in het algemeen richt op, en ook dient te beperken tot,
het verschaffen van inzicht in de specifiek militaire aspecten die aan een feitencom-
plex zijn verbonden en de sociale omstandigheden die daarmee in verband staan
(Kamerstukken I 2009/10, 31 487 [R1862], nr. C, blz. 3). De positie en rol van de
officier-raadsman in het militair strafproces was in 2012 wederom onderwerp van
kamervragen (Aanhangsel Handelingen, 2012/13, nr. 723 en 1274).

3. Wie zijn geen ‘‘officier’’

De rol van officier-raadsman is voorbehouden aan militairen. Hoewel geestelijke
verzorgers in uniform gekleed gaan en de rangonderscheidingstekens van een
officier dragen, kunnen zij niet optreden als officier-raadsman. Zij hebben namelijk
niet de status van ‘‘militair’’ (zie aant. 6 bij art. 60 WMSr). Aspirant-officieren –
adelborsten, vaandrigs en kornetten – kunnen evenmin als officier-raadsman
optreden. Zij bekleden immers nog geen officiersrang.

4. Toevoegingen, algemeen

Toevoeging van raadslieden is geregeld in de art. 40-49 Sv. Indien de bewaring of de
gevangenneming van de militair is bevolen of – indien de militair niet in verzekering
gesteld was, zijn bewaring of gevangenneming is gevorderd – geschiedt de toevoeging
van een raadsman op last van de voorzitter van de rechtbank door het bureau
rechtsbijstandvoorziening. In hoger beroep vindt toevoeging plaats op last van de
voorzitter van het gerechtshof indien het een zaak betreft waarin de voorlopige
hechtenis van de verdachte is bevolen, ook al is de verdachte inmiddels in vrijheid
gesteld of is aan het bevel geen uitvoering gegeven (HR 1 juni 1993, NJ 1994,
67 m.nt. C.). Indien de militaire verdachte anders dan krachtens een bevel tot
inverzekeringstelling rechtens van zijn vrijheid is beroofd, kan toevoeging van een
raadsman door het bureau rechtsbijstandvoorziening plaats vinden op last van de
voorzitter van het gerecht waarvoor de zaak zal dienen. In alle andere situaties vindt
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toevoeging plaats door het bureau rechtsbijstandvoorziening op de voet van art. 44
Wet op de rechtsbijstand. Het bureau voegt in strafzaken alleen advocaten toe.

5. Geen officieren bij beroep in cassatie

Als raadslieden worden in het militaire strafproces toegelaten – kort gezegd –
advocaten en officieren. Daar officieren in het algemeen niet voor het verlenen van
juridische bijstand gekwalificeerd zijn en bij het optreden voor de Hoge Raad
slechts zaken van zuiver juridische aard aan de orde komen, sluit art. 23, het eerste
lid, WMSv het optreden van een officier bij beroep in cassatie uit. Dat is ook het
geval als de officier wél in staat zou zijn de juridische aspecten van een zaak te
beoordelen. Optreden in cassatie is specialistenwerk.
De bijstand van een officier is niet uitgesloten in geval bij de Hoge Raad

herziening als bedoeld in art. 457 Sv wordt gevraagd.

6. Optreden van advocaten buiten Nederland

Art. 13, vijfde lid, Advocatenwet verplicht de advocaat die als raadsman is
toegevoegd, als zodanig op te treden. De regering was echter, zo blijkt uit de
memorie van toelichting (Kamerstukken II 1982/83, 17 804 [R1228], nr. 5, blz. 35)
van oordeel ‘‘dat het optreden van een advocaat, ook indien deze is toegevoegd, in
het buitenland op vrijwillige basis moet berusten’’. In het tweede lid is daarom
bepaald dat een advocaat buiten het Europese deel van Nederland alleen kan
worden toegevoegd als hij zich daartoe bereid heeft verklaard. Het is de vraag of het
blijkens de genoemde memorie beoogde doel ook wordt bereikt. De letterlijke tekst
van het tweede lid verbiedt immers slechts het buiten het Europese deel van
Nederland toevoegen van een advocaat die zich daartoe niet heeft bereid verklaard,
niet het in Nederland toevoegen van een advocaat die buiten het Europese deel van
Nederland zal moeten optreden. Indien een zaak buiten het Europese deel van
Nederland wordt behandeld of van Nederland naar een buiten het Europese deel
van Nederland gevestigd of aldaar rechtsprekend college als bedoeld in deze wet
wordt overgedragen, zal, zo de advocaat buiten het Europese deel van Nederland
niet wil optreden, een andere advocaat of een officier moeten worden toegevoegd.

7. Toevoeging van officieren

Ook officieren kunnen worden toegevoegd. Voorop staat echter de toevoeging van
advocaten, reden waarom de wet bepaalt dat een officier alleen wordt toegevoegd
als de verdachte daarom uitdrukkelijk verzoekt. In Nederland worden officieren
slechts toegevoegd als zij zich daartoe hebben bereid verklaard. Dit houdt tevens in
dat buiten het Europese deel van Nederland ook officieren kunnen worden
toegevoegd die zich daartoe niet bereid hebben verklaard. De wet verplicht mede
daarom de officier die buiten het Europese deel van Nederland wordt toegevoegd
(lees echter: die zijn werkzaamheden als toegevoegd raadsman buiten het Europese
deel van Nederland zal verrichten) als zodanig ook daadwerkelijk op te treden.
Deze bepaling, die evenals die van het tweede lid ongelukkig is geformuleerd,
beoogt zeker te stellen dat de verdachte buiten het Europese deel van Nederland,
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ook indien geen advocaat beschikbaar is of bereid daar op te treden, over een
raadsman kan beschikken. In het belang van – met name gedetineerde –
verdachten dienen raadslieden altijd in voldoende mate beschikbaar te zijn. Zie
(bijvoorbeeld) art. 41 Sv dat bepaalt dat door het bureau rechtsbijstandvoorzien-
ing op ambtshalve last van de voorzitter van de rechtbank of het gerechtshof in
bepaalde gevallen een verdachte een raadsman wordt toegevoegd.
Een officier die als raadsman aan een militair is toegevoegd, is verplicht als

zodanig op te treden, een en ander ‘‘onverminderd het bepaalde in art. 45 van het
Wetboek van Strafvordering’’. In art. 45 Sv wordt geregeld dat aan verdachte, bij
verhindering of ontstentenis van de toegevoegde raadsman, zo nodig een andere
raadsman wordt toegevoegd, en verder dat op verzoek van de toegevoegde
raadsman of de verdachte een andere raadsman kan worden toegevoegd. In art.
45 Sv wordt bepaald dat toevoeging van een raadsman geschiedt door het bureau
rechtsbijstandvoorziening. Indien een last tot toevoeging is afgegeven door een
rechterlijke autoriteit geschiedt de toevoeging van een andere raadsman op last van
die autoriteit.
Toevoeging van een andere officier als raadsman zal door de voorzitter van de

rechtbank of het gerechtshof kunnen plaatsvinden. Als in plaats van de toegevoeg-
de officier een advocaat moet worden toegevoegd, zal de voorzitter een dergelijke
last aan het bureau rechtsbijstandvoorziening geven. Wat zal geschieden als de door
de voorzitter toegevoegde officier was toegevoegd in een zaak waarin, of aan een
persoon waaraan, door het bureau normaliter geen advocaat wordt toegevoegd zal
de toekomst moeten leren.
De toevoeging van officieren vindt plaats door de president van de rechtbank of

het gerechtshof waarvoor de zaak dient. In de praktijk zal dit veelal de voorzitter
van de militaire kamer zijn. Een officier die zich toevoegingen wil laten welgevallen
zal er voor moeten zorg dragen dat de presidenten van de diverse colleges van deze
bereidheid op de hoogte zijn. Daarbij ware in aanmerking te nemen dat volgens art.
43, eerste lid, Sv een toevoeging alleen geldt voor de instantie waarvoor ze wordt
verleend.
In de memorie van toelichting (Kamerstukken II 1982/83, 17 804 [R1228], nr. 5,

blz. 36) wordt opgemerkt dat het optreden van een officier niet de belangen van de
dienst mag doorkruisen omdat deze officier in de krijgsmacht een organieke functie
vervult, zodat tevoren overleg met zijn commandant in het algemeen nodig zal zijn.
Tegenover de onmiskenbare juistheid van deze opmerking staat echter dat een
goede verdediging in strafzaken, waartoe ook, en in bepaalde gevallen zelfs vooral,
de niet-juridische bijstand door officieren is te rekenen – ook onder het per 1 januari
1991 herziene militaire strafprocesrecht – behoort tot de meer belangrijke aspecten
van personeelszorg. Commandanten zouden slechts als zéér hoge uitzondering
gebruik moeten maken van hun recht een officier, die wil optreden als raadsman,
om redenen van dienst daarin te belemmeren. Een dergelijk optreden zou eerder
behoren te worden gestimuleerd. De regering heeft in de memorie van antwoord
(Kamerstukken II 1985/86, 17 804 [R1228], nr. 10, blz. 19) toegezegd de comman-
danten er op te zullen blijven wijzen dat het mede hun taak is hun personeel in alle
opzichten, ook als verdachte, zoveel mogelijk bij te staan.
Aangenomen mag worden dat de officieren die voorkomen op de lijst, die – zo

staat in de memorie van toelichting (Kamerstukken II 1982/83, 17 804 [R1228],
nr. 5, blz. 36) – door de ministers aan de gerechten zal worden aangeboden,
toevoegingen te allen tijde zullen mogen accepteren. Voorafgaand overleg over de
vraag of een toevoeging ‘‘schikt’’, zal niet altijd mogelijk zijn.
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De toevoegingsregeling van art. 23WMSv doet niet af aan de bepaling van art. 38
Sv, waar staat dat de verdachte te allen tijde bevoegd is een of meer raadslieden te
kiezen. Ook een als raadsman gekozen officier zal moeten bezien of zijn werk in de
krijgsmacht het accepteren van die keuze mogelijk maakt.
Een officier die – na overleg met zijn commandant – een toevoeging heeft

geaccepteerd of zich bereid heeft verklaard een militair als gekozen raadsman bij
te staan, zal vervolgens, ook als dat eens voor de dienst bezwaarlijk is, door zijn
commandant volledig in staat moeten worden gesteld de voor een goede vervulling
van zijn functie als raadsman noodzakelijke werkzaamheden te verrichten.

8. Geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht

De officier, die als raadsman optreedt, is verplicht tot geheimhouding van hetgeen
hem door de militair, die hij bijstaat, in het kader van de procedure wordt
toevertrouwd. Hij zal zich, indien hij als getuige wordt opgeroepen, op grond van
art. 218 Sv op dezelfde wijze als advocaten kunnen beroepen op het verschonings-
recht.

9. Beperkingen voor de officier als raadsman

HetWetboek van Strafvordering kent (art. 37 Sv) slechts de advocaat als raadsman.
Om de als raadsman in militaire strafzaken optredende officier zijn werkzaamheden
te laten verrichten op dezelfde voet als advocaten bepaalt art. 23, vierde lid, WMSv
dat onder ‘‘advocaat’’ in het Wetboek van Strafvordering wordt begrepen een
officier die als raadsman optreedt. Het bepaalde in de artikelen 37, 40, eerste en
tweede lid, en 46 Sv is niet van toepassing op een officier die als raadsman optreedt.
Hierdoor (art. 37 Sv) kan een buitenlandse advocaat niet worden toegelaten tot het
proces in een zaak waarin een officier als raadsman optreedt. De bepaling over art.
40, eerste en tweede lid Sv houdt slechts in dat de officieren niet deel kunnen
uitmaken van het inverzekeringspiket en niet dat zij een in verzekering te stellen
verdachte niet zouden mogen bijstaan. In het nader rapport (Kamerstukken II 1982/
83, 17 804 [R 1228], A-C, blz. 22 laatste kolom) geeft de regering aan dat de
ambtshalve toevoeging van een officier (art. 41 Sv) of op verzoek (art. 42 Sv)
geschiedt door de voorzitter van het college; in de praktijk de voorzitter van de
militaire kamer. De Raad voor de rechtsbijstand heeft dus geen bemoeienis met
de toevoeging van officieren. Omdat art. 46 Sv niet van toepassing is, zal de
toegevoegde officier alle werkzaamheden zelf moeten verrichten nu de waarne-
mingsregeling voor advocaten niet (overeenkomstig) voor officieren geldt.

10. Vergoedingen aan officieren-raadman

De officier die als gekozen of toegevoegde raadsman optreedt, krijgt voor zijn
werkzaamheden als zodanig geen vergoeding. Art. 48 Sv geldt door de bepaling van
art. 23, vijfde lid, WMSv niet voor officieren, die als raadsman optreden. De
wetgever kent deze officieren wel vergoeding van reis- en verblijfkosten toe. Deze
vergoeding, die is voorzien in art. 23, vijfde lid, WMSv, is geregeld in het
Uitvoeringsbesluit (zie bijlage III in band **). Art. 24 van dat besluit bepaalt dat
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voor de vergoeding van de kosten, bedoeld in art. 23, vijfde lid, WMSv van de
officier die als raadsman optreedt, het Besluit dienstreizen defensie (Stb. 1996, 192)
van toepassing is.

11. De toevoeging van advocaten aan buiten het Europese deel van Nederland
verblijvende militairen

Indien een militair niet in aanmerking komt voor ambtshalve toevoeging van een
raadsman kan hij zich laten bijstaan door een officier of – op eigen kosten – door
een advocaat. Indien hij buiten het Europese deel van Nederland geplaatst is of
daar langdurig verblijft en – bijvoorbeeld gelet op de juridische merites van de zaak
– liever de bijstand van een advocaat dan die van een officier heeft, kan hij zich tot
een bureau rechtsbijstandvoorziening wenden teneinde een advocaat toegevoegd te
krijgen. In de memorie van antwoord aan de Eerste Kamer (Kamerstukken I 1989/
90, 17 804 [R 1229], nr. 21a, blz. 3) deelde de regering mede dat de betreffende
militair zich in zo’n geval onder overlegging van een Verklaring omtrent het
inkomen en vermogen kan wenden tot een bureau voor rechtshulp. De buiten het
Europese deel van Nederland geplaatste of verblijvende militair kan zich deze
verklaring doen verstrekken door zijn bataljonscommandant. Hij kan zich – zo
deelt de genoemde memorie mede – met die verklaring wenden tot het bureau voor
rechtshulp in het arrondissement waar de advocaat die hij zich gekozen heeft,
kantoor houdt. Heeft hij zelf geen advocaat op het oog, dan wendt hij zich tot het
bureau voor rechtshulp te Arnhem.
De hierboven genoemde regeling was geen wettelijke. Zij berustte op de inmiddels

vervallen Leidraad bij het toevoegen (een uitgave van de – niet meer bestaande –
Landelijke Organisatie Buro’s voor Rechtshulp/L.O.B.). In die leidraad was als
hoofdregel voor het toevoegen in strafzaken opgenomen de tussen de bureaus voor
rechtshulp tot stand gekomen afspraak dat de toevoeging zal worden verstrekt door
het bureau in het arrondissement waar de strafvervolging zal plaatsvinden. Welk
bureau een toevoeging afgeeft indien de strafvervolging buiten het Europese deel van
Nederland zal plaatsvinden (bijvoorbeeld bij een mobiele rechtbank), is niet
geregeld. De regering nam kennelijk aan dat in ieder geval het bureau te Arnhem
het verstrekken van toevoegingen aan in het buitenland verblijvende militairen tot
zijn taak zal rekenen. In de organisatie van de mobiele rechtbank die al is
voorbereid door de Koninklijke Landmacht is ook een advocatengroep opgenomen
zodat het logisch lijkt dat indien een dergelijke mobiele rechtbank wordt geacti-
veerd, de voorzitter van die mobiele rechtbank uit die advocatengroep een advocaat
zal toevoegen en dat de toevoegingen voor zaken die gaan dienen bij die mobiele
rechtbank niet meer lopen via Arnhem.
Niet is geregeld wanneer en op welke wijze de buiten het Europese deel van

Nederland geplaatste militair met de hem toegevoegde advocaat over de zaak
overleg kan plegen. Aannemelijk is dat hij dat geheel in eigen tijd (en op eigen
kosten) zal moeten doen.
Niet kan worden gezegd dat de regeling van de rechtsbijstand aan buiten het

Europese deel van Nederland geplaatste militairen er rekening mee houdt dat de
betreffende militair in het belang van het Koninkrijk buiten het Europese deel van
Nederland is geplaatst.
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12. Rechtsbijstand aan in verzekering gestelde militairen

Militairen hebben op grond van art. 40, eerste lid, Sv recht op bijstand van een
raadsman indien zij in verzekering worden gesteld. De regeling van art. 40, eerste en
tweede lid, Sv is echter slechts toepasbaar binnen het Europese deel van Nederland.
Indien een – al dan niet buiten het Europese deel van Nederland geplaatste –
militair buiten het Europese deel van Nederland in verzekering wordt gesteld, zal de
(hulp-)officier van justitie die het bevel heeft gegeven art. 40, derde lid, Sv moeten
toepassen.
In hoeverre deze regeling, gelet op de relatief korte duur van de inverzekering-

stelling, zal leiden tot bruikbare rechtsbijstand, zal moeten worden afgewacht.
Echter, zelfs indien men zich bij het denken hierover beperkt tot de plaatsen in
Duitsland, waar Nederlandse militairen tot 2006 vast waren gelegerd, lijkt het –
gelet op de benodigde tijd voor de regeling van de rechtsbijstand en de reistijd van
de toegevoegde advocaat – niet waarschijnlijk dat de militair nog tijdens zijn
inverzekeringstelling de noodzakelijke rechtsbijstand zal krijgen.
In de Wet militaire strafrechtspraak is niet geregeld dat aan een in verzekering

gestelde militair die zijn inverzekeringstelling (deels) buiten het Europese deel van
Nederland ondergaat, niet (tijdig) een advocaat kan worden toegevoegd, voor de
duur van die inverzekeringstelling een officier als raadsman wordt toegevoegd,
integendeel, art. 40, eerste en tweede lid, Sv zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op
als raadsman optredende officieren. Ten aanzien van de regeling van de rechtsbij-
stand aan in verzekering gestelde militairen kan zeker niet worden gezegd dat er
rekening mee is gehouden dat de betreffende militair zich in het belang van het
Koninkrijk buiten het Europese deel van Nederland bevindt.

13. Rechtsbijstand verhoor militairen

Naar aanleiding van de uitleg van het EHRM van het in art. 6 lid 3 onder C EVRM
geformuleerde recht van een verdachte om zich te laten bijstaan door een advocaat,
heeft de Hoge Raad in 2009 in een aantal arresten overwogen dat een verdachte,
anders dan tot dan toe werd aangenomen, het recht heeft om voorafgaand aan het
verhoor door de politie een advocaat te raadplegen. De Minister van Justitie heeft
in dit verband aan de Tweede Kamer meegedeeld dat deze jurisprudentie noopt tot
aanvulling van het Wetboek van Strafvordering en aanpassing van het beleid
(Kamerstukken II 2009/10, 31 487 [R1862], nr. C, blz. 3). Aangezien het Wetboek
van Strafvordering en de daarin verankerde waarborgen ook van toepassing zijn op
militaire zaken is de strafvorderlijke positie van de militair in het operatiegebied
vergelijkbaar met die van een verdachte burger in Nederland. Dit in art. 1 WMSv
neergelegde uitgangspunt is nog eens bevestigd door de rechtbank Arnhem toen zij
zich moest buigen over een strafzaak die zich in 2009 afspeelde op een Forward
Operating Base in de omgeving van Deh Rawod (Uruzgan, Afghanistan). Zowel de
officier van justitie als de militaire kamer waren met de advocaat van mening dat
verdachte voorafgaand aan het verhoor door de Koninklijke Marechaussee ten
onrechte niet was gewezen op het recht een advocaat te raadplegen (Rb. Arnhem 25
januari 2010, MRT 2011, blz. 21, m.nt. MDD).
Dat de strafvorderlijke positie van de burger en militair verdachte vergelijkbaar

is, betekent niet dat deze positie op gelijke wijze kan worden vormgegeven. De
specifieke omstandigheden in het operatiegebied zullen bijvoorbeeld aanwezigheid
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van een raadsman veelal in de weg staan. De Minister van Justitie merkte in dat
verband op dat gestreefd wordt naar zo veel mogelijk vergelijkbare en adequate
voorzieningen voor militairen in het operatiegebied (Kamerstukken I 2009/10, 31
487 [R1862], nr. C, blz. 2 en Handelingen I 12 oktober 2010, blz. 3-23 en 3-24).
In afwachting van de wetswijziging die bij de totstandkoming van dit supplement

nog in voorbereiding is, heeft het College van Procureurs-Generaal in een Aanwij-
zing richtlijnen geformuleerd met betrekking tot de inpassing van het recht op
rechtsbijstand voorafgaand aan het verhoor in de opsporingspraktijk (Stcrt. 2010,
nr. 4003). De werkwijze ten aanzien van militairen in operatiegebieden is niet
geregeld in de Aanwijzing, maar in een brief van 3 mei 2011 van het College van
Procureurs-Generaal aan de hoofdoffı̈cier van justitie in Arnhem. Deze brief beoogd
de Aanwijzing aan te vullen (zie Richtlijnen Openbaar Ministerie in band **).
Volgens het EHRM dient de verdachte een beroep te kunnen doen op bijstand

door een ‘lawyer’, een advocaat. In zijn brief stelt het College van Procureurs-
Generaal dat de offı̈cier-raadsman niet als zodanig kan worden aangemerkt omdat
deze in het algemeen niet is opgeleid tot jurist. Steun voor dit standpunt kan worden
gevonden in de parlementaire geschiedenis (Kamerstukken II 1982/83, 17 804
[R1228], nr. 5, blz. 35) en de schriftelijke en mondelinge behandeling van het
wetsvoorstel tot opneming van een specifieke strafuitsluitingsgrond in het Wetboek
van Militair Strafrecht (Kamerstukken I 2009/10, 21 487 [R1862], nr. C, blz. 3 en
Handelingen I 12 oktober 2010, blz. 3-18).
Over de wijze waarop het overleg tussen de verdachte en de advocaat dient plaats

te vinden, laat het EHRM zich niet uit. Uit de uitspraken van de Hoge Raad volgt
dat de verdachte zich direct fysiek met een raadsman moet kunnen verstaan. Dit is
dan ook het uitgangspunt in de Aanwijzing van het College. Maar vanwege de
specifieke omstandigheden in een operatiegebied stuit het invliegen van een
raadsman op bezwaar. De Minister van Justitie en diens ambtgenoot van Defensie
wijzen op de mogelijkheid van telefonisch consult (Handelingen II 24 september
2009, blz. 6-383; Kamerstukken II 2009/10, 31 487 [R1862], nr. C, blz. 3 en
Handelingen I 12 oktober 2012, blz. 3-23 en 3-24). Telefonisch overleg is ook het
uitgangspunt in het beleid van het College van Procureurs-Generaal, waarbij niet
wordt uitgesloten dat ook andere communicatiemiddelen worden gebruikt. Overi-
gens valt op dat het beleid inzake rechtsbijstand bij verhoor van militairen ook van
toepassing is in het geval dat de militair zich vanwege een oefening in het buitenland
bevindt. Met buitenland zal in dit verband worden bedoeld buiten het koninkrijk.
Iedere verdachte heeft recht op consultatiebijstand door een raadsman vooraf-

gaand aan het verhoor, maar de ernst van het strafbare feit en/of de kwetsbaarheid
van de verdachte zijn voor het College van Procureurs-Generaal bepalend voor de
wijze waarop aan dit recht invulling dient te worden gegeven. Zo geldt voor de niet-
aangehouden verdachte de minst stringente regeling, namelijk dat hij slechts op de
mogelijkheid hoeft te worden gewezen dat hij voor eigen rekening voorafgaand aan
het verhoor een advocaat kan raadplegen. In de praktijk bestaat in een operatie- of
oefengebied, vanwege de omstandigheden waarin de militair zich bevindt, veelal
geen aanleiding om over te gaan tot aanhouding. Het College van Procureurs-
Generaal heeft echter bepaald dat de Koninklijke Marechaussee in deze gebieden
niet kan volstaan met de enkele mededeling dat voorafgaand overleg met een
advocaat mogelijk is. De Koninklijke Marechaussee die in het operatie- of
oefengebied aanwezig is, dient te handelen als ware de verdachte aangehouden,
met dien verstande dat de indeling tussen A-zaken, B-zaken en C-zaken is
losgelaten en vervangen is door een koppeling aan de voorlopige hechtenis.
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Vooralsnog neemt de Hoge Raad niet het standpunt in dat op basis van de
jurisprudentie van het EHRM het recht op rechtsbijstand voor meerderjarige
verdachten moet worden uitgebreid tot een recht op aanwezigheid van een
raadsman tijdens het verhoor. Ook bij het verhoor van een militair verdachte door
de Koninklijke Marechaussee zal dus geen raadsman worden toegelaten.
Aangezien strafrechtelijk minderjarige militairen (de zeventienjarigen) in beginsel

niet worden uitgezonden (zie aant. 5 bij art. 60 WMSr), hoeft hieraan in militaire
strafzaken nauwelijks aandacht te worden besteed. Hier is het EHRMwat ruimer in
zijn bijstand bij de verhoren. Het mag in dat geval een advocaat of andere
vertrouwenspersoon zijn. Hier heeft dus ook de officier-raadsman een mogelijkheid
een verdachte tijdens de verhoren bij te staan.
Ten tijde van de uitgave van supplement 62 is een wetsvoorstel in voorbereiding

ter aanpassing van het Wetboek van Strafvordering. De wetgever zal zich evenwel
ook moeten buigen over een wettelijke regeling met betrekking tot de rechtsbijstand
voor militairen die zich in een militair operatiegebied bevinden. In dit verband is
vermeldenswaard dat de Raad van Ministers op 7 oktober 2013 een voorstel van de
Europese Commissie heeft goedgekeurd waarin het recht op toegang van een
advocaat vanaf het eerste politieverhoor is neergelegd en de advocaat een actieve
rol bij het verhoor wordt toegekend. In de toelichting bij de Directive voorstel
wordt opgemerkt ‘‘In cases of geographical remoteness of the suspect or accused
person, such as in overseas territories or where the Member State undertakes or
participates in military operations outside its territory, Member States are per-
mitted to derogate temporarily from the right of the suspect or accused person to
have access to a lawyer without undue delay after deprivation of liberty. During
such a temporary derogation, the competent authorities should not question the
person concerned or carry out any of the investigative or evidence-gathering acts
provided for in this Directive. Where immediate access to a lawyer is not possible
because of the geographical remoteness of the suspect or accused person, Member
States should arrange for communication via telephone or video conference unless
this is impossible.’’ (EU Directive L294/1 van 22 okttober 2013, Official Journal of
the European Union, 6 november 2011)

14. Toevoeging in oorlogstijd

Art. 23 WMSv, alsmede de regelingen betreffende de niet-ambtshalve toevoeging
van raadslieden aan in het buitenland geplaatste militairen geldt – met de daaraan
verbonden, in aant. 11 besproken, problematiek – in oorlogstijd onverkort.

15. Art. 23 WMSv en de overige militaire gerechten

Art. 23 WMSv is op grond van art. 43, aanhef en onder b, op de rechtspleging bij
mobiele rechtbanken van overeenkomstige toepassing.
De regeling van de toevoeging van advocaten geldt derhalve ook als de in het

buitenland verblijvende militair terecht moet staan voor een mobiele rechtbank, zo
die in het buitenland zitting houdt.
Voor de gerechten in eerste aanleg van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van

Bonaire, Sint Eustatius en Saba: zie art. 53 WMSv.

Militair straf- en tuchtrecht - Suppl. 62 (maart 2014) WMSv Art. 23 - 25

Art. 23



16. Jurisprudentie

– EHRM 27 november 2008, appl. nr. 36391/02 (Salduz versus Turkije): rechts-
bijstand moet mogelijk zijn voor het eerste horen.
– EHRM 11 december 2008, appl.nr. 4268/04 (Panovits versus Cyprus): een
minderjarige heeft recht op een vertrouwenspersoon aan zijn zijde bij het horen
in een strafzaak.
– EHRM 31 maart 2009, nr. 20310/02 (PlonkajPolen): het bewijs ontbrak dat de
veroordeelde uitdrukkelijk afstand had gedaan van bijstand door een advocaat.
– HR 30 juni 2009, LJN BH 3079, BH3081, BH3084: uitleg en standpunten over de
gevolgen van de uitspraken in de zaken Salduz en Panovits voor de Nederlandse
strafrechtelijke procedures.
– EHRM 24 september 2009, nr. 7025/04 (Pishchalnikov/Rusland): de veroordeel-
de was ten onrechte niet in de gelegenheid zich te voorzien van bijstand door een
advocaat.
– Rechtbank Arnhem 25 januari 2010, MRT 2011, blz. 221, m.nt. MMD: deze
zaak betreft een wachtdelict in Afghanistan. De verdachte is voorafgaand aan haar
verhoor door de Koninklijke Marechaussee niet gewezen op haar recht een
advocaat te raadplegen. De rechtbank merkte dit aan als een schending van art.
6 EVRM en sloot de verklaring als gevolg daarvan uit als bewijsmiddel.
– EHRM 18 februari 2010, nr. 39660/02 (Zaichenkoj Rusland): de veroordeelde
heeft uitdrukkelijk afstand gedaan van het recht op bijstand door een advocaat.
– EHRM 14 oktober 2010, nr. 1466/07 (Brusco/Frankrijk): een verdachte heeft
recht op bijstand door een advocaat.
– HR 21 december 2010, LJN BN9293: de Hoge Raad herhaalt de toepasselijke
overwegingen uit HR LJN BH3079.
– HR 21 december 2010, LJN B03408: de Hoge Raad herhaalt de toepasselijke
overwegingen uit HR LJN BH3079.
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Artikel 25

Onverminderd het bepaalde in artikel 57 van het Wetboek van Strafvordering kan de
officier van justitie of de hulpofficier van justitie voor wie degene, die verdacht wordt
van een van de misdrijven omschreven in de artikelen 96-104, 109 of 110 van het
Wetboek van Militair Strafrecht, wordt geleid of die zelf die verdachte heeft
aangehouden, na hem te hebben gehoord, bevelen dat hij naar zijn eenheid zal worden
overgebracht, teneinde aldaar ter beschikking van de bevelvoerende militair van de
eenheid waartoe de verdachte behoort te worden gesteld. Het bevel kan slechts
worden gegeven, indien er een redelijk vermoeden bestaat dat de verdachte niet uit
eigen beweging naar zijn eenheid zal terugkeren.

1. Wetsgeschiedenis

Dit artikel was in het oorspronkelijk ontwerp van rijkswet (Kamerstukken II 1982/
83, 17 804 [R 1228], nr. 2) genummerd 26. Het verkreeg na de behandeling in de
Tweede Kamer het nummer 25. Bij rijkswet van 13 december 2012, Stb. 2013, 25,
i.w.tr. 1 juli 2013, Stb. 2013, 51 is de zinsnede ‘‘ter beschikking van zijn comman-
dant’’ vervangen door ‘‘ter beschikking van de bevelvoerende militair van de
eenheid waartoe de verdachte behoort’’.

2. Algemene opmerkingen

De tekst van dit artikel is – met de voor het doel nodige aanpassingen – op dezelfde
wijze geformuleerd als art. 57 Sv dat de inverzekeringstelling regelt. Art. 25 WMSv
schept de mogelijkheid een militair die na zijn aanhouding wegens verdenking van
één van de in dit artikel genoemde strafbare feiten is gehoord en die niet in
verzekering wordt gesteld, de vrijheid te benemen met het doel hem naar de eenheid
waartoe hij behoort, over te brengen. Zonder deze bepaling zou die bevoegdheid niet
bestaan. Het systeem van het Wetboek van Strafvordering laat indien een verdachte
niet in verzekering wordt gesteld slechts de mogelijkheid hem in vrijheid te stellen.
Het bevel tot overbrenging mag uitsluitend worden gegeven indien het redelijk

vermoeden bestaat dat de militair niet uit eigen beweging naar zijn eenheid zal
terugkeren.

3. ‘‘Commandant’’ versus ‘‘bevelvoerende militair’’

In art. 24, tweede lid, WMSv wordt gesproken van ‘‘bevelvoerende militair van de
eenheid waartoe verdachte behoort .... Art. 25 WMSv sprak voorheen van
‘‘commandant’’. In de memorie van toelichting (Kamerstukken II 1982/83, 17 804
[R 1228], nr. 5, blz. 36 – 38) wordt aan het verschil in terminologie geen aandacht
besteed. In de Wet militaire strafrechtspaak wordt in geen ander artikel het woord
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‘‘commandant’’ gebruikt. Het gebruik van het woord ‘‘commandant’’ in art. 25
WMSv kan als slordigheid van de wetgever worden aangemerkt. Deze slordigheid
is bij rijkswet van 13 december 2012, Stb. 2013, 25 hersteld door aansluiting te
zoeken bij de terminologie van art. 24, tweede lid, WMSv.
In art. 4 WMT wordt bepaald wat in die wet onder ‘‘commandant’’ wordt

verstaan. Gelet op de toelichting op art. 59 WMSv (zie aant. 4 op dat artikel) mag
onder ‘‘bevelvoerende militair’’ in de Wet militaire strafrechtspraak niet zonder
meer de commandant bedoeld in de Wet militair tuchtrecht worden verstaan.

4. Afweging van belangen

In de memorie van toelichting (Kamerstukken II 1982/83, 17 804 [R 1228], nr. 5, blz.
38) wordt opgemerkt dat het toepassen van deze maatregel het resultaat dient te zijn
van de afweging van het belang van de verdachte, waarbij met name zijn recht op
persoonlijke vrijheid wordt genoemd, en anderzijds het algemeen belang dat
vordert dat de verdachte weer zo spoedig mogelijk functioneert in de krijgsmacht
en dat hij zich niet wederom zal schuldig maken aan een misdrijf van dezelfde soort
als waarvan hij reeds wordt verdacht. In zoverre is een parallel te trekken met het
bevel tot bewaring dat – onder andere – kan worden gegeven om recidive te
voorkomen.

5. Duur van de vrijheidsbeneming

De verdachte zal teneinde de uitvoering van het bevel mogelijk te maken zijn
vrijheid ontnomen moeten worden tot het ogenblik dat hij bij zijn eenheid aankomt
en aldaar ter beschikking van zijn bevelvoerende militair is gesteld. De wet bepaalt
niet hoeveel tijd maximaal mag verlopen tussen het ogenblik dat het bevel wordt
gegeven en het ogenblik dat de verdachte aan zijn bevelvoerende militair ter
beschikking wordt gesteld. Zo’n bepaling zou ook moeilijk gegeven kunnen worden
omdat niet is uit te sluiten dat de overbrenging, bijvoorbeeld in oorlogstijd, onder
moeilijke omstandigheden en over grote afstand zal moeten geschieden. In de Wet
militaire strafrechtspraak is niet voorzien in een beroep op de rechter voor het geval
de vrijheidsbeneming in de ogen van de verdachte onnodig geschiedt of overmatig
lang duurt. Art. 15, tweede lid, Gr.w. geeft hem die anders dan op rechterlijk bevel
de vrijheid is ontnomen, het recht aan de rechter zijn invrijheidstelling te verzoeken.
Nu de Wet militaire strafrechtspraak daartoe geen rechtsgang biedt, zal een
dergelijk verzoek slechts aan de ter plaatse bevoegde president in kort geding
(voorzieningenrechter, art. 50 RO) voorgelegd kunnen worden.

6. Geen mandatering mogelijk bij het bevel tot overbrenging

De officier van justitie kan het bevelen tot overbrenging naar de bevelvoerende
militair van de eenheid van verdachte niet mandateren aan een functionaris van het
parket (Besluit reorganisatie openbaar ministerie en instelling landelijk parket, Stb.
1999, 197, art. 2, eerste lid, onder g.). Het betreft een bevel dat de vrijheidsbene-
ming/-beperking inhoudt en dat is van een te grote ernst voor een mandatering aan
anderen.
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7. Art. 25 WMSv en de mobiele rechtbanken

Art. 25 WMSv is op grond van art. 43, aanhef en onder b, op de rechtspleging bij
mobiele rechtbanken van overeenkomstige toepassing.
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Titel II: Bepalingen betreffende strafvordering in

eerste aanleg

Commentaar voortgezet door: J.R G.
Jofriet voortgezet door: J.J.M. van Hoek

Artikel 29

1. Artikel 46 van de Wet op de rechterlijke organisatie is van toepassing met dien
verstande, dat de rechters-commissarissen, belast met de behandeling van zaken
betreffende strafbare feiten als bedoeld in artikel 2 van deze rijkswet, worden benoemd
uit de leden en plaatsvervangende leden van de militaire kamers.

2. Een militair lid, dat ingevolge het eerste lid is benoemd tot rechter-commissaris,
treedt als zodanig op met dien verstande dat hij:

a. niet bevoegd is bevelen als bedoeld in de artikelen 63, 206, 214 en 221 van het
Wetboek van Strafvordering te geven;

b. alleen kan optreden indien het onderzoek van de zaak geheel of overwegend
buiten Nederland plaatsvindt;

c. buiten het geval bedoeld onder b, kan optreden, indien de zaak naar het oordeel
van de voorzitter van de militaire kamer van zodanige aard is dat onderzoek door een
militair lid de voorkeur verdient.

1. Wetsgeschiedenis

Dit artikel was in het oorspronkelijk ontwerp van rijkswet (Kamerstukken II 1982/
83, 17 804 [R 1228], nr. 2) genummerd 30. Het verkreeg na de behandeling in de
Tweede Kamer het nummer 29.
Bij rijkswet van 2 juni 1999, Stb. 1990, 343, i.w.tr. 1 januari 2000, Stb. 1999, 496 is

dit artikel aangepast aan de wijziging van het Wetboek van Strafvordering van 3
juni 1992 (Stb. 278), in werking getreden op 1 juli 1992, waarbij het voorheen in het
eerste lid van art. 29 WMSv genoemde art. 168 Sv is vervallen. Bij rijkswet van 13
december 2012, Stb. 2013, 25, i.w.tr. 1 juli 2013, Stb. 2013, 51 is een aantal
redactionele wijzigingen doorgevoerd, waaronder de verwijzing naar art. 46 RO.
Tot de inwerkingtreding van deze rijkswet verwees het eerste lid naar een bepaling
uit de oude Wet op de Rechterlijke Organisatie.

2. Het eerste lid

Onder de oude regeling van art. 59 (oud) RO was sprake van aanwijzing van
rechters-commissarissen door de rechtbank(vergadering) op voorstel van de presi-
dent nadat deze daarover de hoofdofficier van justitie had gehoord. Het huidige art.
46 RO bepaalt dat het bestuur van de rechtbank de rechters-commissarissen aanwijst
uit de bij het gerecht werkzame rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast.
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De rechters-commissaris belast met militaire strafzaken dient te worden aange-
wezen uit de leden en de plaatsvervangende leden van een militaire kamer.

3. Het tweede lid

Een militair lid dat op grond van art. 29, eerste lid, WMSv is aangewezen tot
rechter-commissaris kan in die functie niet van alle bevoegdheden die de wet aan
een rechter-commissaris in strafzaken geeft, gebruik maken. De regering achtte het
niet gewenst dat een militair lid bevoegdheden zou kunnen uitoefenen die een
vrijheidbeperkend karakter hebben nu deze niet kan worden aangemerkt als een
rechterlijk ambtenaar met rechtspraak belast.

De wet verklaart het militaire lid dat als rechter-commissaris optreedt, onbevoegd
tot:
– het geven van bevelen tot bewaring (art. 63 Sv);
– het gedurende ten hoogste vierentwintig uren in verzekering stellen van de

verdachte (art. 206, eerste lid, Sv);
– het gedurende ten hoogste vierentwintig uren in verzekering stellen van een

getuige (art. 214, eerste lid, Sv);
– het gijzelen van een getuige (art. 221, eerste lid, Sv).

Daarnaast is er in art. 29, tweede lid, onder b en c, WMSv nog een beperking aan
het werkgebied waarin een militair lid als rechter-commissaris kan optreden.
Een militair lid kan, als hij tot rechter-commissaris is benoemd, slechts optreden

indien het onderzoek van de zaak geheel of overwegend buiten Nederland plaats-
vindt of indien een onderzoek door een militair lid naar het oordeel van de
voorzitter van de militaire kamer de voorkeur verdient.
Bij wet van 21 april 1994, Stb. 307 (in werking getreden op 1 oktober 1994), is de

rechter-commissaris in art. 59a Sv de bevoegdheid gegeven de rechtmatigheid van
de inverzekeringstelling te toetsen en, indien hij de inverzekeringstelling onrecht-
matig oordeelt, de invrijheidstelling van de verdachte te bevelen. Bij de totstand-
koming van art. 59a Sv werd geen bepaling vastgesteld betrekking hebbende op de
militaire rechtspraak. Het als rechter-commissaris optredende militair lid is – gelet
op art. 1, tweede lid, WMSv – bevoegd tot de toetsing als bedoeld in art. 59a Sv, nu
deze bevoegdheid in art. 29 WMSv niet wordt uitgesloten. Art. 59a Sv is ingevoegd
om daarmee de strafvordering in overeenstemming te brengen met art. 5, derde lid,
EVRM waarin is bepaald dat iedereen die gearresteerd of gedetineerd is zo spoedig
mogelijk voor een rechter of een andere magistraat die door de wet bevoegd
verklaard is de rechterlijke macht uit te oefenen, moet worden gebracht. De vraag
of een militair lid als rechter-commissaris kan worden aangemerkt als een magis-
traat die bevoegd is de rechterlijke macht uit te oefenen, kan gezien de eisen die in de
zaak Schiesser tegen Zwitserland (EHRM 4 december 1979, Publ. ECHR Series A,
vol. 34. NJ 1980, 547) zijn gesteld, positief worden beantwoord. Het moet dan gaan
om een functionaris die onafhankelijk is van een hogere autoriteit, die kan beslissen
over de voortduring van de voorlopige hechtenis en die niet betrokken is bij de
vervolging- Anders dan de Auditeur-Militair onder de wetgeving voor de herziening
van 1991 (zie de zaak De Jong, Baljet en Van den Brink, EHRM 22 mei 1984, Publ.
ECHR Series A, vol 77. NJ 1986, 507) voldoet een militair lid aangewezen als
rechter-commissaris aan deze eisen.
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Nu in de praktijk de bedoelde toetsing slechts zelden afzonderlijk geschiedt en
veelal eerst plaatsvindt op het moment dat de bewaring wordt gevorderd, tot het
bevelen waarvan een militair lid aangewezen als rechter-commissaris niet bevoegd
is, zal de toetsing door een militair lid aangewezen als rechter-commissaris
waarschijnlijk een theoretisch geval zijn.

4. Bezwaren verbonden aan de beperkingen, genoemd in art. 29 WMSv

De in het tweede lid, aanhef en onder a, aan het optreden als rechter-commissaris
van een militair lid gegeven beperkingen zullen het soms nodig maken dat in één
zaak twee rechters-commissarissen optreden. Alleen al uit efficiëncy-overwegingen
lijkt het wenselijk indien tegen een verdachte of getuige een bevel tot medebrenging
als bedoeld in resp. art. 205 en 213 Sv is gegeven, waartoe het militair lid als rechter-
commissaris bevoegd is, het onderzoek in die zaak te doen voortzetten door een tot
rechter-commissaris aangewezen niet-militair lid of plaatsvervangend lid van de
militaire kamer. Het ontbreken van de overigens slechts in weinig gevallen
noodzakelijke bevoegdheid een weigerachtige getuige te gijzelen kan het onderzoek
door de rechter-commissaris ernstig frustreren. Het zal immers niet altijd mogelijk
zijn voldoende tijdig een tot het tot gelasten van de gijzeling wel bevoegde rechter-
commissaris ter plaatse te krijgen. Voor een militair, die is aangewezen tot rechter-
plaatsvervanger en dus niet als militair lid, maar als rechter-plaatsvervanger deel
uitmaakt van de militaire kamer gelden als hij als zodanig als rechter-commissaris
optreedt, de beperkingen van art. 29 WMSv niet.

5. Onderzoeken buiten Nederland

Het militair lid heeft – zo stelt de regering in de memorie van toelichting (Kamer-
stukken II 1982/83, 17 804 [R1228], nr. 5, blz. 43) – in het algemeen een grotere
mobiliteit, waardoor onderzoeken buiten Nederland het best door een militair lid
kunnen worden gedaan. In de specifieke militaire deskundigheid van het militair lid
is de reden gelegen van de uitbreiding van de werksfeer van het als rechter-
commissaris optredende militair lid tot niet geheel of overwegend buiten Nederland
plaats vindende onderzoeken die naar het oordeel van de voorzitter van de militaire
kamer beter door een militair lid als rechter-commissaris kunnen worden gedaan.
In art. 29, tweede lid, aanhef en onder b, WMSv wordt gesproken van

onderzoeken die geheel of gedeeltelijk buiten Nederland plaatsvinden. ‘‘Buiten
Nederland’’ moet worden gelezen als ‘‘buiten het land Nederland’’, dit ter onder-
scheiding van ‘‘in het buitenland’’, hetgeen hetzelfde is als ‘‘buiten het Koninkrijk’’.
Het militaire lid dat is aangewezen tot rechter-commissaris kan derhalve volgens de
wetstekst zijn onderzoekingen uitstrekken tot Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de
openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Niet duidelijk is of dat, gelet op
de daar aanwezige, tot het Koninkrijk behorende, (militair-)rechterlijke organisatie,
ook de bedoeling van de wetgever is geweest. De memorie van toelichting verschaft
geen duidelijkheid. Niet uit te sluiten is dat de wetgever, omdat art. 29 WMSv
voorkomt in het deel van de wet dat de rechtspleging buiten het Caraı̈bisch gebied
regelt, slechts heeft willen aangeven dat het tot rechter-commissaris benoemde
militair lid, behoudens de uitzondering onder c genoemd, niet kan optreden als een
onderzoek geheel of overwegend binnen Nederland moet plaats vinden.
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6. Art. 29 WMSv en de overige militaire gerechten

Art. 29 WMSv is op grond van art. 43, aanhef en onder b, WMSv op de
rechtspleging bij mobiele rechtbanken van overeenkomstige toepassing.
Een mobiele rechtbank kan worden ingesteld in het gebied waarvoor een

uitzonderingstoestand is afgekondigd, terwijl de instelling ook mogelijk is voor
berechting buiten Nederland. In het laatste geval zal indien de mobiele rechtbank
zich daadwerkelijk buiten Nederland bevindt, hetgeen zeker in oorlogstijd het geval
zal kunnen zijn, het militaire lid als rechter-commissaris bevoegd zijn alle onder-
zoeken te doen, behalve die welke geheel of overwegend binnen Nederland plaats
vinden. Aangezien ook de in Nederland door onder de bevoegdheid van een
mobiele rechtbank vallende militairen begane strafbare feiten door de mobiele
rechtbank worden berecht, lijkt deze beperking minder wenselijk omdat nu de niet-
militaire leden van de mobiele rechtbank naar Nederland zullen moeten reizen om
de in Nederland noodzakelijke onderzoeken te verrichten. De oplossing van dit
probleem is te vinden in art. 29, aanhef en onder c, WMSv: de voorzitter van de
mobiele rechtbank wijst het militaire lid aan voor die onderzoeken. Een wettelijke
regeling ter zake lijkt gewenst.
Zie voor wat betreft de rechtspleging in het Caraı̈bisch gebied art. 54 WMSv.

7. Geen leden van de rechterlijke macht beschikbaar

Een mobiele rechtbank houdt zitting en beslist ingevolge art. 11, eerste lid, WMSv
met drie leden, van wie twee, waaronder de voorzitter, tot de rechterlijke macht
behoren. Het derde lid van de rechtbank is een militair die niet rechterlijk
ambtenaar belast met rechtspraak is. Art. 11, tweede lid, WMSv bepaalt dat bij
een mobiele rechtbank, indien een of twee tot rechterlijk ambtenaren met recht-
spraak belast niet beschikbaar zijn, hun plaats wordt ingenomen door een militair
lid.
Het kan dus voorkomen dat een mobiele rechtbank is samengesteld uit drie

militairen die niet rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast zijn, terwijl het
(art. 11, derde lid, WMSv) zelfs mogelijk is dat zij niet voldoen aan de bij of
krachtens art. 5 Wrra gestelde beroepsvereisten. Art. 44, tweede lid, WMSv stelt
vast dat het bepaalde in art. 29, tweede lid, WMSv niet van toepassing is als er geen
rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast beschikbaar zijn om tot rechter-
commissaris te worden benoemd. In dat geval kan de militair die tot rechter-
commissaris is aangewe zen, zelfs als hij geen jurist is, alle bevoegdheden die het
Wetboek van Strafvordering de rechter-commissaris toekent, uitoefenen.

8. Hoger beroep

Op grond van art. 35WMSv is art. 29WMSv ook van toepassing in geval van hoger
beroep. Een militair lid zal op dezelfde wijze als geldt voor zaken, die bij de
(mobiele) rechtbank dienen, kunnen optreden in zaken, waarin door het gerechts-
hof aan de rechter-commissaris werkzaamheden worden opgedragen.
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9. Jurisprudentie

– EHRM 22 mei 1984, Publ. ECHR Series A, vol. 77 (De Jong, Baljet, Van den
Brink). NJ 1986, 507, m.nt. EAA. Een Auditeur-Militair is niet aan te merken als
‘‘een andere magistraat die door de wet bevoegd is verklaard de rechterlijke macht
uit te oefenen’’.
– EHRM 4 december 1979, Publ. ECHR Series A, vol. 34 (Schiesser tegen
Zwitserland), NJ 1980, 547. Eisen te stellen aan ‘‘een andere magistraat die door
de wet bevoegd is verklaard de rechterlijke macht uit te oefenen’’.
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Artikel 30

Ingeval van overdracht van een zaak aan een ander gerecht na aanvang van het
onderzoek op de terechtzitting, zal dat gerecht het onderzoek opnieuw aanvangen.

1. Verwijzingen

Zie met betrekking tot overdracht van zaken aan andere gerechten aant. 3 bij art. 12
WMSv en aant. 10 bij art. 3 WMSv.
Zie met betrekking tot aanhangig zijn van zaken aant. 11 bij art. 3 WMSv.

2. Wetsgeschiedenis

Dit artikel was in het oorspronkelijke ontwerp van rijkswet (Kamerstukken II 1982/
83, 17 804 [R1228], nr. 2) genummerd 31. Het verkreeg na de behandeling in de
Tweede Kamer het nummer 30.
Bij Rijkswet van 2 juni 1999, Stb. 1990, 343, i.w.tr. 1 januari 2000, Stb. 1999, 496

is art. 30, tweede lid, WMSv aangepast aan wijzigingen die sedert de indiening van
het wetsontwerp betreffende de Wet militaire strafrechtspraak in 1983 zijn aange-
bracht in het Wetboek van Strafvordering. In art. 30, tweede lid, WMSv (oud) werd
verwezen naar een aantal artikelen uit het Wetboek van Strafvordering. Deze
strafvorderlijke bepalingen zijn echter bij wet van 15 april 2003 (Stb. 143) komen te
vervallen.
Bij rijkswet van 13 december 2012, Stb. 2013, 25, i.w.tr. 1 juli 2013, Stb. 2013, 51

is het tweede lid daarom komen te vervallen.

3. Overdracht van zaken aan een ander gerecht

In de commune rechtspleging is het niet mogelijk een zaak, die bij een gerecht
aanhangig is, over te dragen aan een ander gerecht. In de Wet militaire strafrecht-
spraak zijn in de art. 12, 17 en 18 regelingen voor een dergelijke overdracht van een
zaak aan een ander gerecht opgenomen. De regeling van art. 30, eerste lid, WMSv is
noodzakelijk omdat hetWetboek van Strafvordering ter zake geen regeling geeft. In
de memorie van toelichting (Kamerstukken II 1982/83, 17 804 [R1228], nr. 5, blz. 43)
wordt gezegd dat het in het militaire strafprocesrecht nodig is de overdracht van
zaken in te voeren omdat de militaire strafrechtspraak overal ter wereld moet
kunnen worden uitgeoefend. Er worden, wil zij onder alle omstandigheden op
efficiënte wijze kunnen functioneren, aan de militaire strafrechtspraak bijzondere
eisen gesteld. Het ligt in de bedoeling de zaak de overgeplaatste militair te laten
volgen.
De wetgever heeft de situatie dat een zaak aan een ander gerecht wordt

overgedragen, bij benadering gelijk geacht aan de situatie waarin een gerecht na
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schorsing van het onderzoek ter terechtzitting dat onderzoek op een latere zitting
hervat terwijl het gerecht anders is samengesteld dan op de eerdere zitting. Ook in
dat geval moet het onderzoek ter terechtzitting opnieuw worden aangevangen.

4. Hoger beroep

Art. 35WMSv verklaart Titel II van Hoofdstuk III WMSv, waarvan art. 30WMSv
deel uitmaakt, van overeenkomstige toepassing in geval van hoger beroep.

5. Art. 30 WMSv en de overige militaire gerechten

Art. 30 WMSv is op grond van art. 43, aanhef en onder b, op de rechtspleging bij
mobiele rechtbanken van overeenkomstige toepassing.
Voor de gerechten in het Caraı̈bisch gebied: zie art. 51 WMSv.
Art. 30 WMSv kan worden toegepast bij de overdracht van aanhangige zaken

tussen alle militaire gerechten.
In geval de overdracht van zaken geschiedt op grond van de opheffing van een

mobiele rechtbank zal ingevolge art. 10, vijfde lid, WMSv de afdoening van de bij
die rechtbank aanhangige zaken bij koninklijk besluit worden geregeld.
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Artikel 31

1. In afwijking van het bepaalde in artikel 342, tweede lid van het Wetboek van
Strafvordering kan de verklaring van een meerdere of gewezen meerdere volledig
bewijs van schuld opleveren, indien zij betrekking heeft op de schending van een door
hem gegeven dienstbevel, dan wel op een tegen hem gepleegde feitelijke insubordinatie
of muiterij.

2. De militair die zich beroept op een grond die overeenkomstig een van de artikelen
40-43 van het Wetboek van Strafrecht de strafbaarheid van een door hem als
schildwacht gepleegd feit zou uitsluiten, wordt geacht rechtmatig te hebben gehandeld,
tenzij het tegendeel aannemelijk wordt gemaakt.

1. Verwijzingen

Onder ‘‘meerdere’’ in art. 31 WMSv moet op grond van art. 1, eerste lid, WMSv
worden verstaan hetgeen daaronder in het Wetboek van Militair Strafrecht
wordt verstaan. Zie daaromtrent de aantekeningen op art. 67, 67a, 75a, 124 en
134 WMSr.

2. Wetsgeschiedenis

Dit artikel was in het oorspronkelijk ontwerp van rijkswet (Kamerstukken II 1982/
83, 17 804 [R 1228], nr. 2) genummerd 32. Het verkreeg na de behandeling in de
Tweede Kamer het nummer 31.
Bij Rijkswet van 2 juni 1999 (Stb. 343) is art 31.WMSv aangepast aan een bij Wet

van 11 november 1993 (Stb. 603) in art 342 Sv aangebrachte wijziging. In het eerste
lid van art. 31 WMSv zijn de woorden ‘‘tweede lid’’ vervangen door ‘‘derde lid’’.
Bij wet van 3 april 2003 (Stb. 143) werd art. 342 Sv gewijzigd (in werking getreden

op 1 juli 2003, Stb. 260), waarbij het tweede lid kwam te vervallen en het derde lid
omgenummerd werd tot tweede. De Wet militaire strafrechtspraak is aan deze
wijziging bij rijkswet van 13 december 2012, Stb. 2013, 25, i.w.tr. 1 juli 2013, Stb.
2013, 51 aangepast.

3. Meerdere of gewezen meerdere

Of er sprake is van een meerdere zal moeten worden beoordeeld naar de situatie die
bestond ten tijde van het begaan van het feit. Met de gewezen meerdere wordt, gelet
op de context, gedoeld op de meerdere die na de gebeurtenis waarop zijn verklaring
betrekking heeft de werkelijke dienst heeft verlaten.
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4. Het eerste lid

Art. 31, eerste lid, WMSv geeft voor het militaire strafproces een aanvulling op het
bewijsrecht van het Wetboek van Strafvordering. Deze aanvulling is afgeleid van
art. 74, aanhef en onder 1o, IMST (Wet van 5 juli 1921, Stb. 841), welke bepaling
weer afstamt van artikelen met soortgelijke inhoud uit het Crimineel Wetboek voor
het Krijgsvolk teWater (Soeverein besluit van 20 juli 1814, Stb. 85) en het Crimineel
Wetboek voor het Krijgsvolk te Lande (Soeverein besluit van 15 maart 1815, Stb.
26). De beide criminele wetboeken waren de voorgangers van het Wetboek van
Militair Strafrecht (Stb. 1903, 111) en de Invoeringswet Militair Strafrecht (Stb.
1921, 841).
De aanvulling werd noodzakelijk geacht omdat het functioneren van de krijgs-

macht voor een goed deel afhankelijk is van het geven en het opvolgen van
dienstbevelen. Vaak zijn daarbij slechts bevelgever en bevelsontvanger aanwezig.
Indien de bevelsontvanger het bevel niet opvolgt en art. 342, tweede lid lid, Sv zou
onverkort gelden, kan – aldus de memorie van toelichting (Kamerstukken II 1982/
83, 17 804 [R 1228], nr. 5, blz. 44) – het bewijs van het feit zonder de medewerking
van de verdachte niet worden geleverd. Dit zou het strafprocesrecht ernstig
belemmeren en het goed functioneren van de krijgsmacht kunnen schaden. Het-
zelfde geldt als een of meer militairen willens en wetens met geweld of met
bedreiging met geweld zich tegen een meerdere in de uitoefening van zijn functie
verzetten, hetzij hem de vrijheid in de uitoefening van zijn functie ontnemen of hem
dwingen enige dienst te verrichten of na te laten.
Art. 31, eerste lid, WMSr heeft ten opzichte van art. 74, aanhef en onder 1o,

IMST enerzijds een uitbreiding, anderzijds een beperking ondergaan:
– In art. 31, eerste lid, WMSv wordt gesproken over ‘‘de verklaring van een

meerdere of gewezen meerdere’’, terwijl in art. 74 IMST werd gesproken van ‘‘een
militair of gewezen militair’’;
– De bepaling van art. 31, eerste lid, WMSv heeft nog slechts betrekking op de

schending van een dienstbevel (art. 126, 127, 128, 129 en 130 WMSr) dan wel op een
tegen de meerdere of gewezen meerdere gepleegde feitelijke insubordinatie (art. 118,
120, aanhef en onder 1o en 121 WMSr) of muiterij (art. 119, 120, aanhef en onder 2°,
en 121 WMSr), terwijl art. 74 IMST alle misdrijven tegen de ondergeschiktheid
bestreek (bijv. ook beledigen, uitschelden of bespotten van die meerdere, die meerdere
uitdagen voor een duel of tegen beter weten in een klacht tegen die meerdere indienen).
De hierboven genoemde wijziging van ‘‘militair’’ in ‘‘meerdere’’ is zonder

betekenis. Misdrijven tegen de ondergeschiktheid (Titel IV (oud), Tweede Boek,
WvMS) konden immers uitsluitend tegen een meerdere worden begaan.
De uitbreiding is wat betreft de troepenafdeling zinloos. Zo’n afdeling is een

groep van ten minste twee personen zodat de situatie waarvoor art. 31, eerste lid,
WMSv is geschreven, zich niet kan voordoen. In de memorie van toelichting
(Kamerstukken II 1982/83, 17 804 [R 1228], nr. 5, blz. 43) op art. 31 WMSv is geen
woord aan de wijziging van ‘‘militair’’ in ‘‘meerdere’’ gewijd, kennelijk heeft men
aan de art. 124 en 134 WMSr niet gedacht.
De rechter is niet verplicht de hier bedoelde verklaring van de meerdere te

gebruiken als bewijs; de verklaring van de meerdere kan blijkens de wet als volledig
bewijs gebruikt worden. De bepaling komt in grote lijnen overeen met die in art.
344, tweede lid, Sv waarin gesteld wordt dat volledig bewijs kan worden verkregen
uit een proces-verbaal van een opsporingsambtenaar. Daarnaast zal moeten
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worden voldaan aan de in art. 338 Sv gestelde eis dat de rechter de overtuiging
moet hebben bekomen dat de verdachte het feit heeft begaan (zie Zkr b.d. Strijdkr.
i/h Oosten 18 januari 1946, MRT 1946, blz. 516 e.v., met name blz. 521).
In art. 71, aanhef en onder b, WMT is voor het tuchtrecht een soortgelijke

bepaling opgenomen als die van art. 31, eerste lid, WMSv. Voldoende grondslag
voor de overtuiging dat de in de beschuldiging omschreven gedraging heeft
plaatsgevonden, kan de commandant vinden in: ‘‘de in een getuigenverklaring of
in een geschrift opgenomen waarneming van een in de beschuldiging omschreven
gedraging, door een militair of andere ambtenaar, die uit hoofde van zijn functie of
rang met enig toezicht op de naleving van gedragsregels is belast.’’

5. Het tweede lid

De regel dat indien de schildwacht een beroep doet op uitsluiting van strafbaarheid
van die uitsluiting moet worden uitgegaan, tenzij het tegendeel aannemelijk wordt
gemaakt, is – met geringe tekstuele wijzigingen – overgenomen uit art. 74, aanhef en
onder 2°, IMST. Ook in de Criminele wetboeken (zie aant. 4) kwam een dergelijke
bepaling voor. De ratio is, aldus de memorie van toelichting op het ontwerp van de
Wet militaire strafrechtspraak (Kamerstukken II 1982/83, 17 804 [R1228], nr. 5, blz.
45), een oplossing te bieden voor de bijzondere positie van de schildwacht, waarbij
ware te denken aan de schildwacht die alleen op post staat.
Ingevolge art. 1, eerste lid, WMSv heeft het begrip ‘‘schildwacht’’ dezelfde

betekenis als in het Wetboek van Militair Strafrecht: zie art. 69 WMSr jo. art. 1,
eerste lid, Uitvoeringsregeling (Bijlage VII in band **).
Het beroep op een strafuitsluitingsgrond als bedoeld in het tweede lid komt een

schildwacht slechts toe als het daarbij gaat om een doorhem als schildwacht
uitgevoerde taak.
In een zaak van een tweetal in Irak in slaap gevallen schildwachten die stelden dat

zij te weinig rust en slaap hadden gehad door de vele diensten en de hoge
temperaturen en waarbij de raadsman een beroep op overmacht deed onder
verwijzing naar het tweede lid van art. 31 WMSv, oordeelde de Hoge Raad (HR
11 oktober 2005, LJN AU2052 en AU2053, MRT 2006, blz. 157, m.nt. M.M.D.):
‘‘Voorts heeft het Hof als zijn oordeel tot uitdrukking gebracht dat art. 31, tweede
lid, Wet militaire strafrechtspraak uitsluitend betrekking heeft op de militair die als
schildwacht een taak uitoefent en niet op de militair die zich aan zijn taak als
schildwacht onttrekt en dat de verdachte dus geen beroep op dit artikel toekomt.
Dat oordeel is juist.’’

6. Hoger beroep

Op grond van art. 35 WMSv is art. 30 WMSv ook van toepassing in hoger beroep.

7. Art. 31 WMSv en de overige militaire gerechten

Art. 31 WMSv is op grond van art. 43, aanhef en onder b, op de rechtspleging bij
mobiele rechtbanken van overeenkomstige toepassing.
Zie wat de gerechten in het Caraı̈bisch gebied betreft: art. 51 WMSv.
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8. Jurisprudentie

– Zkr. B.d. strijdkr. i/h Oosten, 18 januari 1946, MRT 1946, blz. 516. T.a.v. het
eerste lid: Dezeekrijgsraad stelde dat krachtens art. 74 IMST de door de bevelgever
afgelegde verklaring wel het volledige bewijs van het geven van het bevel aan
verdachte zou kunnen op leveren, maar dat – gezien de spanning waaronder men
toen leefde (het feit zou begaan zijn op 1 maart 1942 in het toenmalige Nederlands-
Indië) – het de vraag was of dat bevel voldoende was doorgedrongen en dat de
zeekrijgsraad daarom niet het bewijs van het opzet (van niet opvolgen van een
bevel) alleen wilde laten afhangen van deze getuige/bevelgever.
– ZKr Den Haag 26 september 1979, MRT 1980, blz. 140 met naschrift W.H.V.:
Een hofmeester eerste klasse stompt een als schildwacht dienstdoende marinier
derde klasse in het gezicht. Kr: Aangezien de schildwacht de poort opende, hetgeen
niet in zijn consignes was vermeld, handelde hij niet in de hoedanigheid van
schildwacht. Geen feitelijke insubordinatie. (W. H. V. in naschrift: De krijgsraad
heeft de grenslijn niet op de juiste plaats gelegd.)
– Rb Arnhem (militaire kamer) 3 april 1997, MRT 2003, blz. 298 m.nt. M.M.D.
Verdachte ontkent het bevel te hebben ontvangen terwijl de meerdere het tegeno-
vergestelde verklaart. De rechtbank geeft aan niet overtuigd te zijn door de
verklaring van de meerdere en komt tot een vrijspraak.
– HR 11 oktober 2005, MRT 2006, blz. 157, m.nt. M.M.D. Een beroep op een
strafuitsluitingsgrond zoals bedoeld in art. 31, tweede lid, WMSv komt een militair
uitsluitend toe als dat beroep ziet op de uitvoering van zijn taak als schildwacht en
niet als hij zich aan zijn taak als schildwacht onttrekt.

9. Literatuur

W.H. Vermeer, De strafuitsluitingsgrond van de schildwacht, MRT 1948, blz. 291.
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Titel III: Bepalingen betreffende rechtsmiddelen

Commentaar voortgezet door: J.R.G. Jofriet Verder
voortgezet door: J.J.M. van Hoek

Artikel 34 (vervallen)

In de gevallen bedoeld in artikel 7 is artikel 404 van het Wetboek van Strafvordering
van overeenkomstige toepassing.

Deze bepaling is komen te vervallen bij rijkswet van 13 december 2012, Stb. 2013,
25, i.w.tr. 1 juli 2013, Stb. 2013, 51. ‘‘Ingevolge art. 1, derde lid, WMSv is art. 404 Sv
ook in militaire strafzaken van toepassing zonder dat daarvoor een nadere bepaling
nodig is’’, aldus de memorie van toelichting (Kamerstukken II 2012/13, 33 429
[R1988], nr. 3, blz. 10).
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Artikel 36

In geval van verwijzing als bedoeld in artikel 440, tweede lid, tweede volzin, van het
Wetboek van Strafvordering, wordt de zaak verwezen:

a. wanneer de vernietigde uitspraak is gedaan door een militaire kamer van de
rechtbank, genoemd in artikel 55 van de Wet op de rechterlijke organisatie, naar het
gerechtshof, genoemd in artikel 68 van de Wet op de rechterlijke organisatie;

b. wanneer zij is gedaan door de militaire kamer van het gerechtshof, genoemd in
artikel 68 van de Wet op de rechterlijke organisatie, naar datzelfde gerechtshof;
De verwezen zaak wordt behandeld door de militaire kamer. Aan de behandeling

van de verwezen zaak nemen bij voorkeur geen leden deel die op enigerlei wijze bij de
behandeling van de zaak betrokken zijn geweest.

1. Wetsgeschiedenis

De inhoud van dit artikel, dat in het oorspronkelijke ontwerp van rijkswet .
Kamerstukken II 1982/83, 17 804 [R 1228], nr. 2) 38 was genummerd, is tijdens
de parlementaire behandeling in verband met de invoering van de militaire
kantonrechter ingrijpend gewijzigd. Het verkreeg na de behandeling in de Tweede
Kamer het nummer 36.
Bij Rijkswet van 2 juni 1999, Stb. 1999, 343) i.w.tr. 1 januari 2000, Stb. 1999, 496

is art. 36 WMSv gewijzigd (zie aant. 2). Bij rijkswet van 13 december 2012, Stb.
2013, 25, i.w.tr. 1 juli 2013, Stb. 2013, 51 is de redactie aangepast aan de
terminologie van art. 55 en 68 RO. Daarnaast is de verwijzing naar het Wetboek
van Strafvordering geactualiseerd.

2. Algemene opmerkingen

Indien de Hoge Raad een uitspraak vernietigt, kan hij de zaak terugwijzen naar de
rechter die haar heeft gewezen of verwijzen naar een ander gerecht op de wijze
aangegeven in art. 440, tweede lid, tweede volzin onder a of b, Sv.
Omdat in art. 440, tweede lid, tweede volzin, Sv een regeling wordt gegeven die in

het militaire strafproces niet zonder meer van toepassing kan zijn, is art. 36 WMSv
nodig. Indien een uitspraak van een militaire rechter wordt vernietigd, kan worden
teruggewezen naar dezelfde militaire rechter. Verwijzing geschiedt naar een rechter
van een hoger niveau, terwijl bij verwijzing na vernietiging van een uitspraak van
een gerechtshof verwijzing naar een ander gerechtshof plaatsvindt. Bij vernietiging
van een arrest van de militaire kamer van het gerechtshof kan echter slechts
verwijzing naar datzelfde hof plaatsvinden. In art. 7, derde lid, Militaire cassatiewet
was een soortgelijke regeling gegeven voor het geval een sententie van het Hoog
Militair Gerechtshof wegens verzuim van vormen werd vernietigd.
De verwezen zaak wordt bij rechtbank en hof behandeld door een militaire kamer.
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Aan de behandeling van de zaak na verwijzing nemen bij voorkeur geen leden
deel die op enigerlei wijze reeds bij de behandeling van de zaak betrokken zijn
geweest. Deze situatie kan zich alleen bij het hof voordoen. In de Militaire
cassatiewet ontbrak een dergelijke bepaling. In zijn tot vernietiging van de
bestreden (veroordelende) sententie strekkende conclusie voor Hoge Raad 8 mei
1990 (MRT 1990, blz. 276 met naschrift C.) merkt de A-G Meijers op dat naar zijn
oordeel het recht op een fair hearing als bedoeld in art. 6, eerste lid, EVRM
meebrengt dat de nieuwe behandeling van de zaak moet plaatsvinden door het
Hoog Militair Gerechtshof in een volledig andere samenstelling dan bij de eerste
behandeling van de zaak tegen verzoeker. Hij verwijst daarbij naar de uitspraak van
het Europese Hof voor de Rechten van de Mens van 24 mei 1989 in de zaak
Hauschildt. Gelet op laatstgenoemde uitspraak lijkt het aangewezen dat in geval
van verwijzing naar (de militaire kamer van) het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
met zittingsplaats Arnhem de zaak wordt behandeld door een kamer die geheel is
samengesteld uit leden die aan de eerste behandeling niet deelnamen.

3. Art. 36 WMSv en de overige militaire gerechten

Art. 36 WMSv is op grond van art. 43, aanhef en onder b, WMSv op de
rechtspleging bij mobiele rechtbanken van overeenkomstige toepassing.
Art. 16, eerste lid, WMSv verklaart art. 8 WMSv van overeenkomstige toepas-

sing op de vonnissen van mobiele rechtbanken. Van alle wegens misdrijf gewezen
vonnissen van de mobiele rechtbanken staat dus hoger beroep open op de militaire
kamer van het gerechtshof genoemd in art. 68 RO. Deze vonnissen zullen de Hoge
Raad dus niet rechtstreeks bereiken. Indien een vonnis door een mobiele rechtbank
ter zake van overtreding is gewezen staat niet altijd hoger beroep open. Van de ter
zake van overtreding gewezen vonnissen waartegen geen hoger beroep is toegelaten,
kan beroep in cassatie worden ingesteld. Deze vonnissen bereiken de Hoge Raad
derhalve rechtstreeks. Indien de Hoge Raad zo’n vonnis van een mobiele rechtbank
vernietigt, zal verwijzing geschieden naar het in art. 8 WMSv bedoelde hof. Voor de
gerechten in het Caraı̈bisch gebied: zie art. 56 WMSv.

4. Jurisprudentie

– EHRM 24 mei 1989, Hauschildt tegen Denemarken, NJ 1990, 627.
– HR 8 mei 1990, MRT 1990, blz. 276, m.nt. C.
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Artikel 37

Bij toepassing van artikel 461, eerste lid, en artikel 467, eerste en tweede lid, van het
Wetboek van Strafvordering vindt, indien de in die artikelen bedoelde gevallen
betrekking hebben op zaken als bedoeld in artikel 2, verwijzing plaats naar het
gerechtshof, genoemd in artikel 68 van de Wet op de rechterlijke organisatie. Aan de
behandeling van de verwezen zaak nemen bij voorkeur geen leden deel, die op
enigerlei wijze bij de behandeling van die zaak betrokken zijn geweest.

1. Wetsgeschiedenis

De inhoud van dit artikel, dat in het oorspronkelijke ontwerp van rijkswet
(Kamerstukken II 1982/83, 17 804 [R 1228], nr. 2) 39 was genummerd, is tijdens
de parlementaire behandeling ingrijpend gewijzigd. Het verkreeg na de behandeling
in de Tweede Kamer het nummer 37.
Bij wet van 1 oktober 1998, Stb. 1998, 591, i.w.tr. 1 juni 1999, Stb. 1999, 51 werden

wijzigingen aangebracht in de procedure betreffende de cassatie in strafzaken. Daarbij
werd ook titel VII van Boek III, Sv betreffende de herziening van arresten en
vonnissen gewijzigd. Deze wijziging is eerst bij rijkswet van 13 december 2012, Stb.
2013, 25, i.w.tr. 1 juli 2013, Stb. 2013, 51 in deWet militaire strafrechtspraak verwerkt.
Bij laatstgenoemde rijkswet is voorts de redactie aangepast aan de terminologie van
art. 68 RO en is de verwijzing naar art. 467, tweede lid, Sv opgenomen.

2. Algemene opmerkingen

Nu in de militaire strafrechtspleging slechts één hof met een militaire kamer
functioneert, moest in de Wet militaire strafrechtspraak een aan die situatie
aangepaste regeling worden gegeven.
Anders dan in art. 36 WMSv is in art. 37 WMSv niet bepaald dat de verwezen

zaak bij het hof wordt behandeld door de militaire kamer. Nu de voor herziening in
aanmerking komende uitspraak een zaak als bedoeld in art. 2 WMSv betreft en
verwezen wordt naar art. 68 RO, ligt het voor de hand dat de militaire kamer de
zaak zal behandelen. Een uitdrukkelijke bepaling ter zake ware – al is het maar
vanwege de gelijkvormigheid met art. 36 WMSv – beter geweest. Wel is bepaald dat
aan de behandeling van de zaak na de verwijzing bij voorkeur geen leden deelnemen
die op enigerlei wijze reeds bij de behandeling van de zaak betrokken zijn geweest.
Zie hieromtrent ook de derde alinea van aant. 2 bij art. 36 WMSv.

3. Art. 37 WMSv en de overige militaire gerechten

Wat betreft de rechtbank, de militaire kamer en de ambtsdragers daarbij is art. 37
WMSv is op grond van art. 43, aanhef en onder b, WMSv op de rechtspleging bij
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mobiele rechtbanken van overeenkomstige toepassing verklaard. In art. 37 WMSv
wordt echter niets geregeld dat zich voor bedoelde overeenkomstige toepassing
leent. Voor de gerechten in het Caraı̈bisch gebied: zie art. 56 WMSv.
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Titel IV: Bepalingen betreffende enige

rechtsplegingen van bijzondere aard

Commentaar voortgezet door: J.R.G. Jofriet
Verder voortgezet door: J.J.M. van Hoek

Artikel 39

1. In zaken betreffende minderjarigen, die ten tijde van het begaan van het feit de
leeftijd van achttien jaren nog niet hebben bereikt zijn de artikelen 488, derde lid, 489,
493, derde lid, 495a, 495b, 496, 497, 500, eerste lid, 504, eerste lid en 505 van het
Wetboek van Strafvordering van overeenkomstige toepassing, indien die zaken
betrekking hebben op misdrijven.

2. Tenzij aanstonds onvoorwaardelijk van vervolging wordt afgezien, wint de
officier van justitie in de in het vorige lid bedoelde zaken voorzover nodig inlichtingen
in omtrent de opvoeding, het karakter, de ontwikkeling en het doorgaand gedrag van
de verdachte, ook door het horen van getuigen die hem door diens ouders of voogd zijn
opgegeven.

3. Ingeval van hoger beroep in de in het eerste lid bedoelde zaken zijn de artikelen
488, derde lid, 489, eerste en tweede lid, 495a, 495b, 496 en 497 van het Wetboek van
Strafvordering van overeenkomstige toepassing.

1. Wetsgeschiedenis

Dit artikel was in het oorspronkelijke ontwerp van rijkswet (Kamerstukken II 1982/
83, 17 804 [R 1228], nr. 2) genummerd 41. Het verkreeg na de behandeling in de
Tweede Kamer het nummer 39.
Bij Rijkswet van 2 juni 1999, Stb. 1999, 343 i.w.tr. 1 januari 2000, Stb. 1999, 496

zijn het eerste en derde lid van dit artikel aangepast aan de ingrijpende wijziging die
de op 1 september 1995 in werking getredenWet van 7 juli 1994, Stb. 528 aanbracht
in de bepalingen in de tweede afdeling van Titel II van het Vierde boek van het
Wetboek van Strafvordering, in welke afdeling de in art. 39 WMSv van overeen-
komstige toepassing verklaarde artikelen voorkomen. Bij rijkswet van 13 december
2012, Stb. 2013, 25, i.w.tr. 1 juli 2013, Stb. 2013, 51 is in het eerste lid art. 500, eerste
lid, Sv toegevoegd aan de bepalingen die van overeenkomstige toepassing zijn op de
berechting van minderjarige militairen. Als gevolg van de opheffing van het
algemene bordeelverbod per 1 oktober 2000 bij wet van 28 oktober 1999, Stb.
1999, 464 is de verwijzing in het eerste lid (oud) naar art. 432 en 433 Sr geschrapt.

2. De formulering van art. 39 WMSv

Bij de schriftelijke behandeling van het ontwerp van de Wet militaire strafrecht-
spraak in de Eerste Kamer werd gevraagd of het van overeenkomstige toepassing
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verklaren van de in art. 39 WMSv genoemde artikelen van het Wetboek van
Strafvordering – gelet op art. 1, tweede lid, WMSv – wel nodig was (Kamerstukken I
1989/90, 17 804 [R 1228], nr. 21, blz. 2). De regering merkte daarover op dat nu in de
militaire strafvordering de kinderrechter geen plaats is toebedeeld de bepalingen
opgenomen in de Tweede Afdeling van de Tweede Titel van het Vierde boek van het
Wetboek van Strafvordering niet van toepassing zijn, tenzij zulks uitdrukkelijk
wordt voorgeschreven (Kamerstukken 1 1989/90, 17 804 [R 1228], nr. 21a, blz. 4).
Dat de toepassing van de regelingen die in die Tweede Afdeling zijn opgenomen,
behoort bij het rechtsgeding voor de kinderrechter volgt uit art. 495, eerste lid, Sv.

3. Algemene opmerkingen

a. Aantallen minderjarigen in de krijgsmacht
Het aantal minderjarigen dat in de krijgsmacht dienst doet (17-jarigen) is door de
regering vermeld bij de behandeling van de goedkeuringswet bij het Facultatief
Protocol van 25 mei 2000 bij het Verdrag inzake de rechten van het kind inzake de
betrokkenheid van kinderen bij gewapende conflicten (Kamerstukken II 2005/06, 29
976 [R 1780], nr. 7, blz. 4).
De volgende instromingscijfers worden gegeven voor dejaren 2002, 2003 en 2004:

2002 2003 2004
Aantal ingestroomde 17-jarigen: 2240 888 888
In percentage van het aantal ingestroomden: 32,5% 28,5% 27,1%

De sterkte van de krijgsmacht is ongeveer 50.000 (bron: www.defensie.nl/
personeel).

b. De situatie met betrekking tot minderjarigen onder de oude rechtsplegingen
Art. 39 bestendigt de situatie die bestond voor de herziening per 1 januari 1991. In de
additionele bepalingen bij de Rechtspleging bij de Land- en Luchtmacht en bij de
Rechtspleging bij de Zeemacht (beide in Stb. 1814, 85) waren regelingen opgenomen
die moesten worden toegepast als een militair ten tijde van het feit nog geen achttien
jaar oud was en het betrof misdrijven of de overtredingen van de art. 432 en 433 Sr.
Die regelingen in de additionele bepalingen waren praktisch gelijk aan de nu in

art. 39 van toepassing verklaarde artikelen uit het Wetboek van Strafvordering.

4. Berechting van minderjarigen door de militaire kantonrechter

Aangezien de militaire kantonrechter ingevolge art. 2, eerste lid, onder Io alleen
kennis neemt van overtredingen en de overtredingen van art. 432 en 433 Sr zijn
vervallen (zie aant. 3), is het bepaalde van art. 39 niet van toepassing op feiten
waarvan de militaire kantonrechter kennis neemt en wordt een militair die ten tijde
van het feit nog minderjarig was door de militaire kantonrechter berecht als een
meerderjarige.
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5. Berechting van minderjarigen door de militaire politierechter of de meervoudige
militaire kamer van de rechtbank

De minderjarige militair wordt, nu de Wet militaire strafrechtspraak de kinder-
rechter niet kent, ter zake van feiten waarvan de militaire kantonrechter geen kennis
neemt in eerste aanleg berecht door de militaire politierechter of door de meervou-
dige militaire kamer.
De Wet militaire strafrechtspraak verklaart op de berechting in eerste aanleg van

een militair die ten tijde van het begaan van het feit nog minderjarig was in zaken
betrekking hebbend op misdrijven (en op de overtredingen genoemd in de art. 432
en 433 Sr, maar die artikelen zijn vervallen, zie aant. 3) de art. 488, derde lid, 489,
eerste en tweede lid, 493, derde lid, 495a, 495b, 496, 497, 504, eerste lid en 505 Sv
van overeenkomstige toepassing.
In de van overeenkomstige toepassing verklaarde artikelen wordt geregeld:
– art. 488, derde lid, Sv: de bepalingen van art. 488 tot en met 505 Sv, voorzover

betrekking hebbend op de ouders of voogd, zijn alleen van toepassing zolang de
verdachte minderj arig IS ;

– art. 489, eerste lid, Sv: ambtshalve toevoeging van een raadsman in de in dat lid
genoemde gevallen aan een verdachte die geen raadsman heeft;

– art. 489, tweede lid, Sv: aan veroordeelde wordt bij een vordering tenuitvoer-
legging ambtshalve een raadsman toegevoegd indien de minderjarige bij het
verhoor bijstand behoeft;

– art. 493, derde lid, Sv: elke geschikte plaats kan worden aangewezen voor het
ondergaan van inverzekeringstelling of voorlopige hechtenis;

– art. 495a, eerste lid, Sv: verplichting ter terechtzitting in persoon te verschijnen;
– art. 495a, tweede lid, Sv: uitstel van onderzoek voor bepaalde tijd en-de

mogelijkheid van bevel tot medebrenging van de niet verschenen verdachte;
– art. 495a, derde lid, Sv: bij wederom niet verschijnen: verstekverlening;
– art. 495b, eerste lid, Sv: behandeling achter gesloten deuren;
– art. 495b, tweede lid, Sv: behandeling in het openbaar is in de in dat lid

genoemde gevallen mogelijk;
– art. 496, eerste lid, Sv: ouders of voogd worden tot bijwonen van de

terechtzitting opgeroepen;
– art. 496, tweede lid, Sv: verschenen ouders of voogd mogen tegen ter

terechtzitting afgelegde verklaringen inbrengen wat tot verdediging kan dienen;
– art. 496, derde lid, Sv: in bepaalde gevallen verhoren buiten tegenwoordigheid

van ouders of voogd;
– art. 497, eerste lid, Sv: mogelijkheid tot stellen van vragen over persoonlijkheid

of levensomstandigheden van verdachte buiten diens tegenwoordigheid;
– art. 497, tweede lid, Sv: na terugkeer van verdachte in de zittingzaal wordt hem

kort medegedeeld wat tijdens zijn afwezigheid is voorgevallen;
– art. 504, eerste lid, Sv: alle dagvaardingen, oproepingen enz. aan de minder-

jarige verdachte worden tevens ter kennis gebracht van ouders of voogd en van de
raadsman;

– art. 505 Sv: oproepingen enz. van en mededelingen aan ouders of voogd alleen
als die een bekende verblijfplaats binnen Nederland hebben.
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6. Berechting in hoger beroep van minderjarigen door het gerechtshof

Art. 39, derde lid, WMSv verklaart de art. 488, derde lid, 489, eerste en tweede lid,
495a, 495b, 496 en 497 Sv van overeenkomstige toepassing op de berechting van een
minderjarige militairter zake van misdrijven (en overtredingen genoemd in de art.
432 en 433 Sr, maar die artikelen zijn ondertussen vervallen, zie aant. 3) in hoger
beroep.
Voor hetgeen in de van overeenkomstige toepassing zijnde artikelen wordt

geregeld, wordt verwezen naar aant. 5.

7. Opmerkingen met betrekking tot enkele van overeenkomstige toepassing zijnde
artikelen

Art. 488, derde lid, Sv; evenals in het commune recht worden aan ouders of voogd
van een militair die ervan verdacht wordt als minderjarige een strafbaar feit te
hebben begaan geen dagvaardingen, kennisgevingenenz. meer gezonden vanaf het
ogenblik dat de militair meerderjarig is geworden;
– art. 493, derde lid, Sv: als plaats waar de inverzekeringstelling of de voorlopige

hechtenis zal worden ondergaan, kan ook worden aangewezen (een aan te wijzen
deel van) het schip, de inrichting, legerplaats, basis of de kazerne waar de militair is
gelegerd;
– art. 495a, eerste lid, Sv: de militair is wettelijk verplicht ter terechtzitting te

verschijnen Deze verplichting staat ten minste gelijk aan de situatie dat de rechter
zijn verschijning in persoon heeft bevolen. Voor de kosten verbonden aan de
wettelijke ver- schijnplicht van art. 495a Sv geeft art. 33 WMSv geen regeling. De
minderjarige militair zal dus zelf de kosten van zijn verplichte verschijnen moeten
dragen. Het ware wenselijk de werking van art. 24 Uitvoeringsbesluit uit te breiden
tot het hier aan de orde zijnde geval;
– art. 495a, tweede lid, Sv: de omstandigheid dat het gerecht de medebrenging

van de militair kan gelasten als hij niet ter terechtzitting verschijnt, brengt met zich
dat zal moeten worden onderzocht of de verdachte wellicht om redenen van dienst
niet kon verschijnen. Indien zulks het geval is, kan het gerecht het geven van het
bevel achterwege laten;
– art. 495a, derde lid, Sv: ook alvorens aan dit artikellid toepassing gegeven

wordt, zal moeten worden onderzocht of de verdachte wellicht om redenen van
dienst niet kon verschijnen. Indien zulks het geval is, lijkt verstekverlening niet voor
de hand te liggen. Ook in dit geval kan het gerecht geven van een bevel tot
medebrenging achterwege te laten;
– art. 496, eerste lid, Sv: dit artikellid is ook van toepassing indien de terecht-

zitting in de zaak tegen de minderjarige militair buiten het Koninkrijk plaatsvindt;
– art. 500, eerste lid, Sv:
– art. 504, eerste lid, Sv: dit artikellid is ook van toepassing indien de behande-

ling van de zaak tegen de minderjarige militair (bewaring, gevangenhouding,
gerechtelijk vooronderzoek) of de terechtzitting geheel of ten dele buiten het
Koninkrijk plaatsvindt;
– art. 505 Sv: betekeningen behoeven uitsluitend plaats te vinden aan ouders of

voogd indien deze een bekende verblijfplaats binnen Nederland (dat is binnen het
land Nederland) hebben. Deze bepaling is voor de militaire strafrechtspleging niet
voldoende, omdat de Wet militaire strafrechtspraak ook de strafvordering tegen
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militairen in Aruba, Curaçao, Sint Maarten en in de openbare lichamen Bonaire,
Sint Eustatius en Saba regelt. Indien een minderjarige militair wordt berecht door
één van de gerechten in eerste aanleg in het Caraı̈bisch gebied zal de
overeenkomstige toepassing van dit artikel zo moeten worden opgevat dat indien
de ouders of voogd van de minderjarige militair geen bekende verblijfplaats binnen
de Nederlandse Antillen of binnen Aruba hebben, de bedoelde oproepingen enz.
niet behoeven te worden gedaan.
Gelet op de strekking van art. 505 Sv lijkt het juister in art. 39 WMSv te bepalen

dat de bedoelde mededelingen enz. slechts achterwege mogen blijven als de ouders
of voogd geen bekende verblijfplaats binnen het Koninkrijk hebben. Nu strafzaken –
ook betreffende minderjarige militairen – zonder veel formaliteiten aan de autori-
teiten in een ander rijdsdeel kunnen worden overgedragen, zouden wij opname van
een regeling van dergelijke strekking willen bepleiten.

8. Art. 39 WMSv en de overige militaire gerechten

Art. 39 WMSv is op grond van art. 43, aanhef en onder b, op de rechtspleging bij
mobiele rechtbanken van overeenkomstige toepassing.
Indien mobiele rechtbanken functioneren, kan daar voor de berechting van zaken

betreffende misdrijven begaan door militairen die ten tijde van het feit nog een
achttien jaar oud waren art. 39 WMSv zonder meer worden toegepast. Berechting
van deze militairen voor overtredingen zal, nu er geen mobiele kantonrechter
bestaat, plaatsvinden door de enkelvoudige of de meervoudige kamer van de
mobiele rechtbank. In dat geval zijn de bepalingen van toepassing die bij de
berechting van meerderjarige militairen voor die feiten worden toegepast. In hoger
beroep gelden bij de berechting van deze minderjarigen voor overtredingen evenmin
bijzondere strafvorderlijke bepalingen.
Voor de gerechten in Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de openbare lichamen

Bonaire, Sint Eustatius en Saba: zie art. 51 WMSv.
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Wet overlevering inzake oorlogsmisdrijven

(Wet van 19 mei 1954, Stb. 215, in werking getreden op 3 februari 1955, en gewijzigd
bij de Wet van 2 juli 1964, Stb. 243, de Wet van 9 maart 1967, Stb. 139, de Wet van
27 juni 1984, Stb. 298, de Rijkswet van 12 december 1985, Stb. 660, de Wet van 29
september 1988, Stb. 478, de Wet van 24 juni 1992, Stb. 358, de Wet van 19 juni
2003, Stb. 270, de Wet van 26 november 2009, Stb. 525, de Wet van 17 mei 2010,
Stb. 350, de Wet van 7 juli 2010, Stb. 339, de Wet van 8 december 2011, Stb. 605, en
de Wet van 12 juli 2012, Stb. 313)

Artikel 1

1. Deze wet is mede van toepassing in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius
en Saba.

2. Onverminderd het bepaalde in met andere staten gesloten verdragen, kunnen
personen aan een andere staat worden overgeleverd ter zake van één van de misdrijven
omschreven in de Wet internationale misdrijven, indien het feit een schending oplevert
van:

a. het op 9 december 1948 te Parijs tot stand gekomen Verdrag inzake de
voorkoming en de bestraffing van genocide (Trb. 1960, 32);

b. het op 12 augustus 1949 te Genève tot stand gekomen Verdrag van Genève voor
de verbetering van het lot der gewonden en zieken, zich bevindende bij de strijdkrach-
ten te velde (Trb. 1951, 72);

c. het op 12 augustus 1949 te Genève tot stand gekomen Verdrag van Genève voor
de verbetering van het lot der gewonden, zieken en schipbreukelingen van de
strijdkrachten ter zee (Trb. 1951, 73);

d. het op 12 augustus 1949 te Genève tot stand gekomen Verdrag van Genève
betreffende de behandeling van krijgsgevangenen (Trb. 1951, 74);

e. het op 12 augustus 1949 te Genève tot stand gekomen Verdrag van Genève
betreffende de bescherming van burgers in oorlogstijd (Trb. 1951, 75);

f. het op 8 juni 1977 te Bern tot stand gekomen Aanvullend Protocol bij de
Verdragen van Genève van 12 augustus 1949 betreffende de bescherming van de
slachtoffers van internationale gewapende conflicten (Protocol I) (Trb. 1980, 87);

g. het op 8 juni 1977 te Bern tot stand gekomen Aanvullend Protocol bij de
Verdragen van Genève van 12 augustus 1949 betreffende de bescherming van de
slachtoffers van niet-internationale gewapende conflicten (Protocol II) (Trb. 1980, 88);

h. het op 10 december 1984 te New York tot stand gekomen Verdrag tegen
foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing
(Trb. 1985, 69);

i. het op 26 maart 1999 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Tweede Protocol bij
het Haagse Verdrag van 1954 inzake de bescherming van culturele goederen in geval
van een gewapend conflict van 26 maart 1999 (Trb. 1999, 107);

j. het op 10 december 2006 te New York tot stand gekomen Internationaal Verdrag
inzake de bescherming van alle personen tegen gedwongen verdwijning (Trb. 2008, 173).
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1. Strekking van de bepaling

Deze wet is ingrijpend gewijzigd bij Wet van 12 juli 2012 Stb. 313, i.w.tr. 1 januari
2013. In de eerste zaak waarin de gewijzigde wet is toegepast (Rb. Den Haag, 20
december 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:18505 en ECLI:NL:RBDHA:2013:18560)
is cassatieberoep aanhangig. Als de Hoge Raad arrest gewezen heeft, zal onder-
staand commentaar aan de gewijzigde tekst van de wet worden aangepast; voorals-
nog is volstaan met het schrappen van aantekeningen die niet langer relevant zijn.
De vier Conventies van Genève van 1949 (Trb. 1951, nr 72, 73, 74 en 75) houden als

gemeenschappelijke bepaling (respectievelijk in art. 49, 50, 129, 146) onder meer in:
‘‘The High Contracting Parties undertake to enact any legislation necessary to

provide effective legal sanctions for persons committing, or ordering to be committed,
any of the grave breaches of the present Convention defined in the following Article.
Each High Contracting Party shall be under the obligation to search for persons
alleged to have committed, or to have ordered to be committed, such grave breaches,
and shall bring such persons, regardless of their nationality, before its own courts. It
may also, if it prefers, and in accordance with the provisions of its own legislation,
hand such persons over for trial to another High Contracting Party concerned,
provided such High Contracting Party has made out a prima facie case.’’ Voorts
schrijven deze artikelen inachtneming voor van de waarborgen van een behoorlijke
berechting en verdediging, welke niet minder gunstig mogen zijn dan die, vervat in
de artikelen 105 en volgende van de Conventie van Genève van 1949 betreffende de
behandeling van krijgsgevangenen.
Ingevolge art. 85, eerste lid, van Protocol I bij die conventies geldt voor ernstige

schendingen van dat protocol hetzelfde. Zie voorts aant. 8 van de Inleiding
Oorlogsstrafrecht.

De memorie van toelichting bij het wetsontwerp dat tot de Wet overlevering inzake
oorlogsmisdrijven heeft geleid houdt onder meer in (Bijl. Hand. II, 1951-1952, 2511,
nr 11, blz. 3):
‘‘Het komt alleszins wenselijk voor, van deze mogelijkheid die de verdragen

openen, gebruik te maken. Men kan zich immers gemakkelijk gevallen indenken,
waarin een berechting door een buitenlandse rechter de voorkeur verdient, bij
voorbeeld indien misdrijven rechtstreeks zijn gericht geweest tegen onderdanen van
een andere Staat, de getuigen zich in het buitenland bevinden, enz. De bestaande
uitleveringsverdragen zullen, zoals na de laatste Wereldoorlog genoegzaam is
gebleken, veelal niet toereikend zijn om in die gevallen de daders aan de buiten-
landse Mogendheid uit te leveren. (...)
Uitdrukkelijk zij erop gewezen, dat het wetsontwerp alleen de mogelijkheid tot

overlevering opent; een verplichting om aan een aanvrage van een andere Mogend-
heid tot overlevering te voldoen, kennen de Verdragen niet. Op dit punt wijkt de
voorgestelde mogelijkheid van overlevering van hen die zich aan ernstige verdrags-
schendingen hebben schuldig gemaakt, derhalve af van de uitlevering van gewone
misdadigers op grond van uitleveringsverdragen, volgens welke de Staten die partij
zijn bij zodanig verdrag, verplicht zijn om een aangevraagde uitlevering toe te staan,
indien het misdrijf in het verdrag is genoemd en tevens is voldaan aan de overige
voorwaarden die in het verdrag zijn opgenomen.(...)
Door dit verschil in benaming [tussen uitleveren en overleveren] wordt het

onderscheid geaccentueerd, dat bestaat tussen de vorm van rechtshulp, waardoor
een Staat de beschikking krijgt over diè personen die in strijd hebben gehandeld met
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de normen van het commune strafrecht, welke in de Staat gelden, en het bevorderen
van de berechting van oorlogsmisdadigers die in strijd hebben gehandeld met de
fundamentele beginselen van het internationale recht.’’

2. Overlevering en uitlevering

DeWet overlevering inzake oorlogsmisdrijven voorziet in overlevering ter zake van
schendingen van de Conventies van Genève en/of van Protocol I, en ter zake van
genocide en foltering.

3. Ook van Nederlanders is overlevering mogelijk

Bij de Wet van 24 juni 1992, Stb. 358, is art. 1 WOO gewijzigd (‘‘vreemdelingen’’
werd vervangen door: personen) zodat overlevering van Nederlanders thans niet
meer is uitgesloten. Hoewel in de Resolutie 3074 van de Algemene Vergadering van
de Verenigde Naties inzake Principles of international co-operation in the detection,
arrest, extradition and punishment of persons guilty of war crimes and crimes against
humanity van 3 december 1973 (zie aant. 8 van de Inleiding Oorlogsstrafrecht) in § 2
het recht van iedere staat wordt erkend om zijn eigen nationalen dienaangaande zelf
te berechten, komt de Wet overlevering inzake oorlogsmisdrijven thans tegemoet
aan § 5 van die resolutie, volgens welke de berechting van personen verdacht van
oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid als regel behoort plaats te
vinden in het land waar die feiten zijn begaan.
Uitlevering van Nederlanders is slechts mogelijk onder de voorwaarde dat naar

het oordeel van de minister van justitie is gewaarborgd dat, na veroordeling in het
buitenland, de straf zal mogen worden ondergaan in Nederland (zie art. 4, tweede
lid, Uitleveringswet). De Wet overlevering inzake oorlogsmisdrijven houdt voor
overlevering een zodanige voorwaarde niet in. Dat belet de minister van justitie
echter niet, in voorkomend geval die voorwaarde te stellen.
Met betrekking tot door Nederlanders tegen overlevering aan te voeren verweren

houdt de memorie van toelichting bij evengenoemde wet (Bijl. Hand. II, 1991-1992,
22484, nr 3, blz. 2) het volgende in:
‘‘Het scheppen van de mogelijkheid tot overlevering van Nederlanders uit hoofde

van de Wet overlevering inzake oorlogsmisdrijven doet niet af aan de toepasselijk-
heid van andere weigeringsgronden. Tot die gronden behoort het geval waarin de
betrokkene terzake van de feiten waarvoor zijn overlevering wordt verzocht in
Nederland wordt vervolgd. De Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van
de feiten welke onder het toepassingsbereik van artikel 1 vallen, indien deze door
Nederlanders buiten Nederland zijn begaan. In plaats van tot overlevering over te
gaan, kan de Nederlandse overheid in voorkomend geval derhalve de bereidheid
tonen zelf een strafvervolging in te stellen.’’

4. Aan een andere Mogendheid

De Wet overlevering inzake oorlogsmisdrijven heeft betrekking op overlevering
‘‘aan een andere Mogendheid’’. Op overlevering aan het Joegoslaviëtribunaal heeft
betrekking de Wet van 21 april 1994, Stb. 308, welke is opgenomen onder de
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bijlagen bij dit Handboek. Zie daaromtrent de Inleiding Oorlogsstrafrecht, onder
aant. 9. Op overlevering aan het Rwandatribunaal heeft betrekking de Wet van 21
april 1994, waarin de art. 2-18 van de laatstgenoemde wet van overeenkomstige
toepassing zijn verklaard.
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Artikel 2

De overlevering aan een andere staat kan slechts geschieden, indien deze partij is bij
het geschonden Verdrag.

Deze wet is ingrijpend gewijzigd bij Wet van 12 juli 2012 Stb. 313, i.w.tr. 1 januari
2013. In de eerste zaak waarin de gewijzigde wet is toegepast (Rb. Den Haag, 20
december 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:18505 en ECLI:NL:RBDHA:2013:18560)
is cassatieberoep aanhangig. Als de Hoge Raad arrest gewezen heeft, zal onder-
staand commentaar aan de gewijzigde tekst van de wet worden aangepast; voorals-
nog is volstaan met het schrappen van aantekeningen die niet langer relevant zijn.

Militair straf- en tuchtrecht - Suppl. 62 (maart 2014) WOO Art. 2 - 1



WOO Art. 2 - 2 Militair straf- en tuchtrecht - Suppl. 62 (maart 2014)

Art. 2



Artikel 3

1. Personen van wie de overlevering overeenkomstig artikel 1 door een andere staat
wordt verzocht, kunnen, voor zover zij zich niet reeds in verzekerde bewaring bevinden,
worden aangehouden.

2. Het bevel van aanhouding moet hun binnen tweemaal vierentwintig uren worden
betekend.

3. De op en bij hen zijnde voorwerpen kunnen worden in beslag genomen.
4. Binnen vierentwintig uren na de aanhouding wordt daarvan kennis gegeven aan

de officier van justitie bij het arrondissementsparket Den Haag.
5. Het vierde lid blijft buiten toepassing indien de aanhouding in de openbare

lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba heeft plaatsgevonden. In dat geval wordt de
officier van justitie bij het arrondissementsparket Amsterdam binnen vierentwintig
uren na de aanhouding daarvan kennis gegeven.

1. Wetsgeschiedenis

Deze wet is ingrijpend gewijzigd bij Wet van 12 juli 2012 Stb. 313, i.w.tr. 1 januari
2013. In de eerste zaak waarin de gewijzigde wet is toegepast (Rb. Den Haag, 20
december 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:18505 en ECLI:NL:RBDHA:2013:18560)
is cassatieberoep aanhangig. Als de Hoge Raad arrest gewezen heeft, zal onder-
staand commentaar aan de gewijzigde tekst van de wet worden aangepast; voorals-
nog is volstaan met het schrappen van aantekeningen die niet langer relevant zijn.
Het woord ‘‘personen’’, in het eerste lid, is bij deWet van 24 juni 1992, Stb. 358, in

de plaats gekomen van de in de oorspronkelijke tekst gebezigde term: ‘‘vreemde-
lingen’’.

2. Voorlopige vrijheidsbeneming

Ingevolge art. 6 WOO is met betrekking tot de voorlopige aanhouding van de
verdachte persoon de regeling vervat in art. 13-17 Uitleveringswet van overeen-
komstige toepassing, ook al voorzien de Conventies van Genève en Protocol I zelf
niet in voorlopige aanhouding.
Die regeling houdt in dat op verzoek van een andere staat - die staat moet

ingevolge art. 2 WOO partij zijn bij het geschonden verdrag, vooruitlopende op een
op korte termijn van de zijde van die staat verwachtbaar voor inwilliging vatbaar
verzoek tot diens overlevering, de verdachte persoon reeds voorlopig kan worden
aangehouden. Die staat is voor het verzoeken van voorlopige aanhouding niet
gehouden tot het volgen van de diplomatieke weg.
De voorlopige aanhouding kan op bevel van een (hulp)officier van justitie

geschieden door een opsporingsambtenaar. Deze kan daartoe iedere plaats betre-
den (art. 565 Sv jo art. 53 Uitleveringswet jo art. 6 WOO).
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Na zijn aanhouding wordt de verdachte persoon binnen 24 uren voorgeleid voor
de desbetreffende (hulp)officier van justitie, welke voor 48 uren zijn inverzekering-
stelling kan bevelen; deze termijn kan door de officier van justitie met nog 48 uren
worden verlengd (art. 14 Uitleveringswet). Ingevolge art. 15 Uitleveringswet kan de
rechtercommissaris zijn bewaring bevelen; ingevolge art. 16, eerste lid, aanhef en
onder c, Uitleveringswet mag deze ten hoogste 20 dagen duren. (De in art. 5, derde
lid, EVRM vervatte regel dat een aangehoudene promptly voor een rechter moet
worden geleid heeft geen betrekking op detentie ter overlevering aan een andere
staat.)
Aan deze regeling voegt het tweede lid van de onderhavige bepaling toe dat het

bevel tot aanhouding binnen 48 uren moet worden betekend. Art. 5, tweede lid,
EVRM schrijft hierbij voor dat de aangehoudene in een taai welke hij begrijpt op de
hoogte wordt gesteld van de reden voor zijn aanhouding en van de feiten waarvan
hij wordt beschuldigd.
Tegen de voorlopige vrijheidsbeneming kan ingevolge art. 16, eerste lid onder a,

Uitleveringswet worden opgekomen bij de officier van justitie, bij de rechter-
commissaris of bij de rechtbank. Daarop moet ingevolge art. 5, vierde lid, EVRM
speedily worden beslist. Voorwaardelijke schorsing van de voorlopige vrijheidsbe-
neming is wettelijk mogelijk (art. 56 Uitleveringswet). Hoger beroep of cassatiebe-
roep van de omtrent de vrijheidsbeneming genomen beslissingen is niet mogelijk.
Beëindiging van de voorlopige vrijheidsbeneming behoeft niet de invrijheidstel-

ling van de verdachte persoon te betekenen; denkbaar is dat hij gedetineerd blijft uit
anderen hoofde, bijvoorbeeld vanwege voorlopige hechtenis of vreemdelingende-
tentie.

3. Vrijheidsbeneming na overleveringsverzoek

Is eenmaal het verzoek tot overlevering van de verdachte persoon binnengekomen,
dan geldt de regeling, vervat in de bij art. 6 WOO eveneens van overeenkomstige
toepassing verklaarde artikelen 21, 22, 27, 37 en 38 Uitleveringswet.
Is op de opgevraagde persoon reeds voorlopige vrijheidsbeneming toegepast, dan

kan de vrijheidsbeneming worden voortgezet tot het tijdstip waarop de rechtbank
beslist over zijn gevangenhouding, dat wil zeggen wanneer zij het verzoek tot
overlevering behandelt (art. 22 Uitleveringswet). Heeft geen voorlopige vrijheids-
beneming plaatsgehad, dan kan de officier van justitie de aanhouding en vervolgens
de inverzekeringstelling van de opgevraagde persoon bevelen; de inverzekeringstel-
ling duurt dan voort totdat de rechtbank heeft beslist over de gevangenhouding
(art. 21 Uitleveringswet). Ook kan de rechtbank de gevangenneming bevelen (art.
27 Uitleveringswet).
De gevangenhouding of gevangenneming duurt 30 dagen en kan door de

rechtbank telkens met 30 dagen worden verlengd (art. 37 en 38 Uitleveringswet).
Art. 39 Uitleveringswet regelt de daadwerkelijke overlevering aan de autoriteiten

van de verzoekende staat.

4. Toevoeging van een raadsman

Tot de bij art. 6 WOO van overeenkomstige toepassing verklaarde bepalingen
behoren die van art. 55 Uitleveringswet. Dat brengt mee dat ten aanzien van de
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verdachte persoon die in verzekering is gesteld de in art. 40 Sv vervatte regeling
geldt, welke voorziet in bijstand door een piket-advocaat. In geval van bewaring,
gevangenhouding of gevangenneming van de opgevraagde persoon wordt hem,
indien hij nog geen raadsman heeft, ingevolge art. 55, tweede lid, Uitleveringswet
een raadsman toegevoegd door de voorzitter van de rechtbank. Aannemelijk is dat
de voorzitter dat zal doen door het geven van een desbetreffende last aan het
bureau rechtsbijstandvoorziening.

5. Inbeslagneming

Het derde lid van de onderhavige bepaling handelt over inbeslagneming van zich op
en bij de aangehouden opgevraagde persoon bevindende goederen. Ingevolge art. 6
WOO zijn de artikelen 46 en 47 Uitleveringswet van overeenkomstige toepassing;
deze hebben betrekking op voorwerpen, aangetroffen in het bezit van de persoon
wiens overlevering of voorlopige aanhouding is verzocht.
Redelijke uitleg van het derde lid brengt mee dat de aanhoudende ambtenaar

bevoegd is om de aangehoudene aan de kleding te onderzoeken. Aangezien de wet
niet uitdrukkelijk rept van onderzoek aan het lichaam moet, in het licht van art. 11
Gr.w., worden aangenomen dat daartoe geen bevoegdheid is gegeven.
Voorwerpen in het bezit van de opgevraagde persoon kunnen in beslag worden

genomen op verzoek van de staat die de overlevering of voorlopige aanhouding
heeft verzocht. Bij de Wet overlevering inzake oorlogsmisdrijven en de daarin van
overeenkomstige toepassing verklaarde bepalingen van de Uitleveringswet is niet
voorzien in de mogelijkheid om ter inbeslagneming van zodanige voorwerpen
huiszoeking te verrichten. Een eventueel verzoek daartoe van de verzoekende staat,
gebaseerd op de gelijkluidende artikelen 52, 53, 132 respectievelijk 149 van de
Conventies van Genève of op art. 85 van Protocol I, zal moeten worden behandeld
op de voet van art. 552h en volgende Sv.
Ingevolge art. 118 en 552a Sv jo art. 47, derde lid, Uitleveringswet jo art. 6 WOO

kan de belanghebbende zich over inbeslagneming en niet-teruggave van de voor-
werpen beklagen. Ingevolge art. 552d Sv is van de door de rechtbank daarop te
nemen beslissing cassatieberoep op de Hoge Raad mogelijk.
Bij haar beslissing op het verzoek tot overlevering van de opgevraagde persoon

beslist de rechtbank tevens – voor geval van inwilliging door de minister van justitie
van het verzoek tot overlevering – over afgifte van de in beslag genomen
voorwerpen aan de verzoekende staat (art. 4, tweede lid, WOO; art. 47, eerste
lid, Uitleveringswet). Deze beslissing is niet onderworpen aan cassatieberoep.
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Artikel 4

1. Alvorens over een verzoek tot overlevering te beslissen, wordt het advies
ingewonnen van de rechtbank Den Haag.

2. De rechtbank beslist bij zijn advies, welke van de in beslag genomen voorwerpen,
in geval van overlevering, aan de opgeëiste persoon zullen worden teruggegeven, en
welke, als stukken van overtuiging, zullen worden afgegeven.

3. Overlevering vindt in geen geval plaats, indien de rechtbank adviseert de
overlevering niet toe te staan.

4. Voor de toepassing van de voorgaande leden treedt de rechtbank Amsterdam in
de plaats van het Gerecht in eerste aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, indien
dat gerecht bevoegd is tot kennisneming van het misdrijf, ter zake waarvan de
overlevering is aangevraagd.

1. De behandeling door de rechtbank

Deze wet is ingrijpend gewijzigd bij Wet van 12 juli 2012 Stb. 313, i.w.tr. 1 januari
2013. In de eerste zaak waarin de gewijzigde wet is toegepast (Rb. Den Haag, 20
december 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:18505 en ECLI:NL:RBDHA:2013:18560)
is cassatieberoep aanhangig. Als de Hoge Raad arrest gewezen heeft, zal onder-
staand commentaar aan de gewijzigde tekst van de wet worden aangepast; voorals-
nog is volstaan met het schrappen van aantekeningen die niet langer relevant zijn.
Omtrent de procedureregels die op de behandeling door de rechtbank van

toepassing zijn zie men hetgeen dienaangaande met betrekking tot uitlevering is
uiteengezet in Noyon/Langemeijer/Remmelink, onderdeel Uitlevering, en in het
Handboek Strafzaken.
Enkele belangrijke afwijkingen van een terechtzitting in strafzaken zijn de

volgende.
Het onderzoek betreft niet een criminal charge als bedoeld in art. 6 EVRM, doch

dient slechts om na te gaan of er tegen de gevraagde overlevering van de
opgevraagde persoon wettelijke of verdragsrechtelijke bezwaren zijn. De rechter
mag in het algemeen uitgaan van de juistheid van de door de verzoekende staat
overgelegde gegevens. De opgevraagde persoon zal hetgeen hij tot zijn verdediging
wil aanvoeren zelf aannemelijk moeten maken, en kan zich daarbij niet verlaten op
door de rechter ambtshalve te verrichten onderzoek.
De opgevraagde persoon moet worden gehoord; een behandeling bij verstek is

dus niet mogelijk. De rechter is niet verplicht een cautie te geven als bedoeld in art.
29 Sv.
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2. Verweren ter beslissing van de rechtbank

De rechtbank dient de identiteit van de opgevraagde persoon te onderzoeken (art.
26, eerste lid, Uitleveringswet jo art. 6 WOO). De betrokkene kan derhalve, indien
daartoe redenen zijn, bestrijden dat hij de opgevraagde persoon is.
De opgevraagde persoon kan voorts een beroep doen op de volgende ontoelaat-

baarheidsgronden.

(a) De verzoekende staat is geen partij bij het geschonden verdrag (art. 2 WOO).
(b) De betrokkene is ter zake van hetzelfde feit door een rechter onherroepelijk

vrijgesproken of ontslagen van rechtsvervolging, of veroordeeld terwijl ter zake
geen recht tot executie meer bestaat (art. 9, eerste lid, aanhef en onder c en d,
Uitleveringswet jo art. 6 WOO).
(c) Naar Nederlands recht is het recht tot vervolging of tot strafexecutie reeds

verjaard (art. 9, eerste lid, aanhef en onder e, Uitleveringswet jo art. 6 WOO). Voor
zover het gaat om een feit als bedoeld in art. 10, tweede lid, WOS is de verjaring
naar Nederlands recht evenwel uitgesloten. Indien het recht tot strafvervolging of
tot strafexecutie zou zijn verjaard in de verzoekende staat zou ook dat natuurlijk
aan toelaatbaarheid van de verzochte overlevering in de weg staan. Mede gelet op
de Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes
and Crimes against Humanity van 1964 (zie daaromtrent aant. 10 op art. 10 WOS)
zal een zodanig geval zich echter slechts bij grote uitzondering voordoen.
(d) Ten aanzien van de opgevraagde persoon kan geen sprake zijn van een

vermoeden van schuld (art. 26, derde lid, en art. 28, tweede lid, Uitleveringswet jo
art. 6 WOO); dit doet zich slechts voor indien dadelijk blijkt dat hij niet betrokken
kan zijn geweest bij de gedraging waarvoor de overlevering wordt verzocht.
(e) De opgevraagde persoon geniet volkenrechtelijke immuniteit.
(f) Er blijkt zich jegens de opgevraagde persoon een flagrante schending van

EVRMof IVBPR te hebben voorgedaan (art. 1 EVRM; art. 2 IVBPR) bijvoorbeeld
doordat hij na zijn aanhouding voor het desbetreffende feit onderworpen is geweest
aan foltering, of, indien de overlevering wordt gevraagd ter executie van een vonnis,
doordat dit vonnis is gewezen zonder dat de opgevraagde persoon in de gelegenheid
is geweest om zich te verdedigen.

3. De beslissing van de rechter omtrent het overleveringsverzoek

De rechtbank kan de verzochte overlevering toelaatbaar of ontoelaatbaar verklaren
(art. 28 Uitleveringswet jo art. 6 WOO). Ook partiële toelaatbaarverklaring is
mogelijk.
Tegen de uitspraak van de rechtbank kan beroep in cassatie worden ingesteld.

Indien de Hoge Raad de uitspraak van de rechtbank vernietigt wordt de zaak niet
teruggewezen maar doet de Hoge Raad wat de rechtbank had behoren te doen (art.
31, vierde lid, Uitleveringswet jo art. 6 WOO).
Indien de verzochte overlevering geheel of gedeeltelijk toelaatbaar wordt ver-

klaard, zendt de rechtbank aan de minister van justitie een advies omtrent het aan
het verzoek te geven gevolg (art. 30, tweede lid, Uitleveringswet jo art. 6 WOO). Dit
advies is niet onderworpen aan cassatieberoep.
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4. De behandeling van het overleveringsverzoek door de minister van justitie

Verklaart de rechter de verzochte overlevering toelaatbaar, dan is de beslissing of
inderdaad zal worden overgeleverd aan de minister van justitie. Heeft de rechter de
verzochte overlevering geheel of gedeeltelijk ontoelaatbaar verklaard, dan beslist de
minister van justitie in zoverre afwijzend (art. 4, derde lid, WOO; art. 33, tweede lid,
Uitleveringswet jo art. 6 WOO).
Art. 35 Uitleveringswet, ingevolge art. 6 WOO van overeenkomstige toepassing,

heeft betrekking op de door de minister in aanmerking te nemen factoren in het
geval dat twee of meer staten de overlevering van dezelfde persoon hebben
gevraagd. Het is niet zo, dat het eerst binnengekomen verzoek om die reden
voorrang heeft.
Indien de verzochte overlevering wordt geweigerd en het een beschuldiging van

een grave breach betreft, is Nederland gehouden de opgevraagde persoon ter zake
van de desbetreffende grave breach zelf te vervolgen; aldus de gemeenschappelijke
bepaling in respectievelijk art. 49, 50, 129 en 146 van de vier Geneefse Conventies en
art. 85, eerste lid, van Protocol I.

5. Verweren ter beslissing van de minister van justitie

Bij de minister van justitie kan de opgevraagde persoon een beroep doen op de
volgende weigeringsgronden:

(a) Ten tijde van de beslissing op het verzoek tot overlevering is tegen de
opgevraagde persoon een strafvervolging in Nederland aanhangig of beëindigd
(art. 9, eerste lid, aanhef en onder a en b, Uitleveringswet jo art. 6 WOO; zie echter
ook art. 9, tweede en derde lid, Uitleveringswet).

(b) De opgevraagde persoon dreigt te worden vervolgd, gestraft of op andere
wijze getroffen in verband met zijn godsdienstige of politieke overtuiging, zijn
nationaliteit, zijn ras of de groep van de bevolking waartoe hij behoort (art. 33
Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, Trb. 1954, 88, en art. 10, eerste lid,
Uitleveringswet jo art. 6 WOO). Weliswaar geldt geen exceptie voor politieke
delicten, maar hier gaat het, ongeacht de al dan niet politieke aard van het delict
waarvan de opgevraagde persoon wordt beschuldigd, om het karakter van de
vervolging die hem voor dat feit te wachten staat.

(c) De gevolgen van overlevering zouden voor de opgevraagde persoon van
bijzondere hardheid zijn in verband met diens jeugdige leeftijd, hoge ouderdom of
slechte gezondheidstoestand (art. 10, tweede lid, Uitleveringswet jo art. 6 WOO);
indien de overlevering acuut levensgevaar zou opleveren zou zij in strijd komen met
art. 2 of art. 3 EVRM.

(d) Dreigende schending van EVRM of IVBPR; deze kan zich bijvoorbeeld
voordoen, in verband met het zesde protocol bij het EVRM, indien in de
verzoekende staat op het feit de doodstraf staat en naar het oordeel van de minister
van justitie niet voldoende is gewaarborgd dat de doodstraf niet ten uitvoer zal
worden gelegd (vgl. HR 30 maart 1990, MRT 1990, blz. 225 m.nt. P.H. Kooijmans,
NJ 1991, 249 m.nt. AHJS, inzake overlevering van een Amerikaanse militair op de
voet van art. VII NAVO-Status-verdrag).
Zie voorts aant. 6.
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Blijkens de memorie van toelichting (Bijl. Hand. II, 1951-1952, 2511, nr 11, blz. 5)
kan de opgevraagde persoon bij de minister van justitie ook nog omstandigheden
aanvoeren waarmee de rechter bij zijn advies geen rekening heeft kunnen houden
omdat zij hem onbekend waren.

6. Jurisprudentie

Hoewel niet betrekking hebbend op oorlogsmisdrijven zijn voor de verhouding
tussen enerzijds de verdragsverplichting tot overlevering en anderzijds de verplich-
ting tot waarborgen van mensenrechten in verband met dreigende doodstraf de
volgende uitspraken van belang.
– EHRM 7 juli 1989, A 161, NJ 1990, 158, m.nt. EAA (zaak Soering; uitlevering

bij dreigende schending van art. 3 EVRM door blootstellen aan ‘‘death row’’ levert
schending van die bepaling op).
– HR 30 maart 1990, MRT 1990, blz. 225 m.nt. P.H. Kooijmans, NJ 1991, 249

m.nt. AHJS, (zaak Short; de Staat is op grond van art. 2 EVRM in samenhang met
art. 1 Zesde Protocol verplicht zich te onthouden van handelingen die tot gevolg
kunnen hebben dat iemand die onder zijn rechtsmacht ressorteert aan de doodstraf
wordt blootgesteld, ook als die straf elders wordt voltrokken).
– UN Human Rights Committee 5 november 1993, CCPR/C/49/D/469/1991,

Human Rights Law Journal 1994, blz. 149 (zaak Ng; uitlevering bij dreigende
schending van art. 7 IVBPR door tenuitvoerlegging doodstraf in gaskamer levert
schending van die bepaling op).

7. Literatuur

– J. Remmelink, Uitlevering, in: Noyon/Langemeijer/Remmelink, Het Wetboek
van Strafrecht, Gouda Quint, Arnhem (losbladig).
– N. Keijzer, Uitlevering, in: Vademecum Strafzaken, Gouda Quint, Arnhem
(losbladig).

WOO Art. 4 - 8 Militair straf- en tuchtrecht - Suppl. 62 (maart 2014)

Art. 4



Artikel 5

1. Onze Minister van Veiligheid en Justitie kan toestemming verlenen tot het over
Nederlands grondgebied vervoeren van een persoon wiens overlevering ter zake van één
van de in artikel 1 genoemde misdrijven door een andere staat aan een derde staat is
toegestaan.

2. Indien het vervoer plaatsvindt ten behoeve van overlevering aan een derde staat,
geldt de voorwaarde dat de toestemming alleen kan worden gegeven indien die derde
staat partij is bij het geschonden verdrag.

3. Onder Nederlands grondgebied wordt mede verstaan het grondgebied van de
openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Deze wet is ingrijpend gewijzigd bij Wet van 12 juli 2012 Stb. 313, i.w.tr. 1 januari
2013. In de eerste zaak waarin de gewijzigde wet is toegepast (Rb. Den Haag, 20
december 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:18505 en ECLI:NL:RBDHA:2013:18560)
is cassatieberoep aanhangig. Als de Hoge Raad arrest gewezen heeft, zal onder-
staand commentaar aan de gewijzigde tekst van de wet worden aangepast; voorals-
nog is volstaan met het schrappen van aantekeningen die niet langer relevant zijn.
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Art. 5



Artikel 6

De artikelen 4, 5, 8 tot en met 10, 12 tot en met 47 en 51 tot en met 60 van de
Uitleveringswet zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de
voorlopige aanhouding ook kan worden bevolen in gevallen waarin de mogelijkheid
daartoe niet bij verdrag is voorzien.
1. Bepalingen van de Uitleveringswet die wel van overeenkomstige toepassing zijn

verklaard

Deze wet is ingrijpend gewijzigd bij Wet van 12 juli 2012 Stb. 313, i.w.tr. 1 januari
2013. In de eerste zaak waarin de gewijzigde wet is toegepast (Rb. Den Haag, 20
december 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:18505 en ECLI:NL:RBDHA:2013:18560)
is cassatieberoep aanhangig. Als de Hoge Raad arrest gewezen heeft, zal onder-
staand commentaar aan de gewijzigde tekst van de wet worden aangepast; voorals-
nog is volstaan met het schrappen van aantekeningen die niet langer relevant zijn.
De meeste artikelen van de Uitleveringswet zijn van overeenkomstige toepassing

verklaard. Tot de van overeenkomstige toepassing verklaarde bepalingen behoort
art. 9, eerste lid, aanhef en onder e, Uitleveringswet, dat handelt over verjaring naar
Nederlands recht; die bepaling heeft in het onderhavige verband haar betekenis
echter grotendeels verloren, als gevolg van het bepaalde in art. 10, tweede lid, WOS.
Verjaring is bij laatstgenoemde bepaling echter niet uitgesloten indien van art. 8
WOS alleen het eerste lid van toepassing is. Ook met betrekking tot foltering is de
verjaring niet uitgesloten.
Ook is van overeenkomstige toepassing verklaard art. 12 Uitleveringswet,

hetgeen meebrengt dat overlevering niet wordt toegestaan dan onder het algemene
beding dat de betrokkene alleen met uitdrukkelijke toestemming van de Minister
van Justitie zal worden vervolgd, gestraft, of op enige andere wijze in zijn
persoonlijke vrijheid beperkt terzake van feiten die vóór het tijdstip van overleve-
ring zijn begaan en waarvoor hij niet is overgeleverd. Vóór de totstandkoming van
de Wet Oorlogsstrafrecht had de Bijzondere Raad van Cassatie geoordeeld dat, bij
gebreke van een wettelijk voorschrift dienaangaande, met betrekking tot de
overlevering van verdachten van oorlogsmidaden de specialiteitsregel niet gold
(BRvC 17 juni 1949, NJ 1949, 548, m.nt. BVAR).
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Art. 6



Artikel 7

1. De aanvraag tot overlevering betreffende een persoon die zich bevindt in de
openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba die voor het tijdstip van transitie,
bedoeld in artikel 1, onder a, van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint
Eustatius en Saba, is ingediend en waarover op dat tijdstip nog niet is beslist, wordt
behandeld door het vanaf dat tijdstip bevoegde orgaan en afgehandeld met
inachtneming van de bepalingen van deze wet.

2. De persoon, bedoeld in het eerste lid, die voor het tijdstip van transitie, bedoeld in
artikel 1, onder a, van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en
Saba, met het oog op overlevering gedetineerd is, wordt beschouwd als iemand die
krachtens deze wet in bewaring wordt gehouden of in verzekering is gesteld.

Deze wet is ingrijpend gewijzigd bij Wet van 12 juli 2012 Stb. 313, i.w.tr. 1 januari
2013. In de eerste zaak waarin de gewijzigde wet is toegepast (Rb. Den Haag, 20
december 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:18505 en ECLI:NL:RBDHA:2013:18560)
is cassatieberoep aanhangig. Als de Hoge Raad arrest gewezen heeft, zal onder-
staand commentaar aan de gewijzigde tekst van de wet worden aangepast; voorals-
nog is volstaan met het schrappen van aantekeningen die niet langer relevant zijn.
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Art. 7



Artikel 8

Het aan andere Mogendheden ter berechting overleveren van personen, die verdacht
worden van oorlogsmisdrijven, wordt voor de Aruba, Curaçao en Sint Maarten zoveel
mogelijk in overeenstemming met deze wet geregeld bij algemene maatregel van
rijksbestuur.

1. Wetsgeschiedenis

Deze wet is ingrijpend gewijzigd bij Wet van 12 juli 2012 Stb. 313, i.w.tr. 1 januari
2013. In de eerste zaak waarin de gewijzigde wet is toegepast (Rb. Den Haag, 20
december 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:18505 en ECLI:NL:RBDHA:2013:18560)
is cassatieberoep aanhangig. Als de Hoge Raad arrest gewezen heeft, zal onder-
staand commentaar aan de gewijzigde tekst van de wet worden aangepast; voorals-
nog is volstaan met het schrappen van aantekeningen die niet langer relevant zijn.
Het oorspronkelijk wetsontwerp sprak in art. 8 van ‘‘Het ter berechting overle-

veren van oorlogsmisdadigers aan andere Mogendheden’’. Bij nota van wijziging
werd dit gewijzigd in: Het aan andere Mogendheden ter berechting overdragen van
personen, die verdacht worden van oorlogsmisdrijven.
Bij de Rijkswet van 12 december 1985, Stb. 660, zijn de in de wetstekst van 1954

voorkomende woorden ‘‘Overzeese Rijksdelen’’ vervangen door: Nederlandse
Antillen en Aruba, en is de oorspronkelijke term ‘‘algemene maatregel van bestuur’’
vervangen door: algemene maatregel van rijksbestuur.

2. Oorlogsmisdrijven

Gelet op het verband met de overige bepalingen van deze wet moet onder ‘‘oor-
logsmisdrijf’’ in dit artikel worden verstaan: een misdrijf als bedoeld in art. 1 van
deze wet. Zie ook aant. 6 van de Inleiding Oorlogsstrafrecht.

3. Besluit overlevering inzake oorlogsmisdrijven Nederlandse Antillen

Aan art. 8 WOO is uitvoering gegeven bij het Besluit overlevering inzake oorlogs-
misdrijven Nederlandse Antillen (Besluit van 16 juni 1954, Stb. 1954, 34, Publicatie-
blad 115, gewijzigd bij algemene maatregel van rijksbestuur van 28 december 1985,
Publicatieblad 1986, 36, Afkondigingsblad 1986, 16).
De in het Besluit vervatte regeling komt nauw overeen met die van de Wet

overlevering inzake oorlogsmisdrijven. In afwijking daarvan wordt echter niet
gesproken van ‘‘personen’’ maar van ‘‘vreemdelingen’’, hetgeen meebrengt dat in
overlevering van Nederlanders niet is voorzien.
Het Besluit overlevering inzake oorlogsmisdrijven Nederlandse Antillen is afge-

drukt in deel 1-III van de Serie Schuurman & Jordens.
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Artikel 9

1. Deze wet kan worden aangehaald als Wet overlevering inzake oorlogsmisdrijven.
2. Zij treedt in werking op een nader door Ons te bepalen tijdstip.

1. Wetsgeschiedenis

Deze wet is ingrijpend gewijzigd bij Wet van 12 juli 2012 Stb. 313, i.w.tr. 1 januari
2013. In de eerste zaak waarin de gewijzigde wet is toegepast (Rb. Den Haag, 20
december 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:18505 en ECLI:NL:RBDHA:2013:18560)
is cassatieberoep aanhangig. Als de Hoge Raad arrest gewezen heeft, zal onder-
staand commentaar aan de gewijzigde tekst van de wet worden aangepast; voorals-
nog is volstaan met het schrappen van aantekeningen die niet langer relevant zijn.
Volgens het oorspronkelijk wetsontwerp zou de wet zijn genaamd ‘‘Wet overle-

vering oorlogsmisdadigers’’. Bij nota van wijziging kreeg art. 9 zijn huidige redactie,
die sedertdien ongewijzigd is gebleven.

2. Inwerkingtreding

De Wet overlevering inzake oorlogsmisdrijven is in werking getreden op 3 februari
1955 (Stb. 1955, 2).
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Art. 9



Artikel 9

1. Met gelijke straf als gesteld op de in § 2 en in artikel 1, vierde lid, bedoelde feiten
wordt gestraft de meerdere die:

a. opzettelijk toelaat dat een aan hem ondergeschikte een zodanig feit begaat;
b. opzettelijk nalaat maatregelen te nemen, voor zover die nodig zijn en van hem

kunnen worden gevergd, indien een aan hem ondergeschikte een zodanig feit heeft
gepleegd of voornemens is te plegen.

2. Met een straf van ten hoogste twee derde van het maximum van de hoofdstraffen,
gesteld op de in § 2 en in artikel 1, vierde lid, bedoelde feiten, wordt gestraft hij die
door zijn schuld verzuimt maatregelen te nemen, voor zover die nodig zijn en van hem
kunnen worden gevergd, indien een aan hem ondergeschikte, naar hij redelijkerwijs
moet vermoeden, een zodanig feit heeft gepleegd of voornemens is te plegen.

3. Indien in het geval bedoeld in het tweede lid op het feit levenslange gevangenis-
straf is gesteld, wordt gevangenisstraf opgelegd van ten hoogste vijftien jaren.

1. Wetsgeschiedenis

Art. 9 van de WIM strekt ertoe art. 28 van het Statuut in gewijzigde vorm te
incorporeren. Voorafgaand aan de inwerkingtreding van de WIM kende het
Nederlandse recht een vorm van aansprakelijkheid van de meerdere in art. 9 van
de Wet Oorlogsstrafrecht en in de artikelen 148 en 149 van het Wetboek van
Militair Strafrecht. De figuur van de aansprakelijkheid van de meerdere vindt zijn
oorsprong in het oorlogsrecht. Wat betreft internationale en niet-internationale
gewapende conflicten komt deze vorm van aansprakelijkheid (command responsi-
bility) voort uit het internationaal gewoonterecht (Gerechtshof Den Haag, 16 juli
2009, ECLI:NL:GHSGR:2009:BJ2796). Art. 9 van de WIM is echter niet alleen
van toepassing op oorlogsmisdrijven, maar op alle internationale misdrijven die
strafbaar gesteld zijn in de WIM. Art. 9 van de WIM is laatstelijk gewijzigd bij
de inwerkingtreding van de Wet verruiming mogelijkheden tot opsporing en
vervolging van internationale misdrijven (Wet van 8 december 2011, Stb. 2011,
605). De bepalingen over de aansprakelijkheid van de meerdere werden daarmee
ook van toepassing op de commune misdrijven die met de in de WIM omschreven
misdrijven gelijkgesteld zijn.

2. Feitelijke zeggenschap

Het internationaalrechtelijke leerstuk van command responsibility is vooral door het
Joegoslavië-tribunaal ontwikkeld. In de Nederlandse rechtspraak is dit leerstuk
toegepast in de strafzaak tegen Abdoullah F., een voormalige functionaris van de
Afghaanse militaire inlichtingendienst Khad-e-Nezami. De rechtbank Den Haag,
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het gerechtshof Den Haag en de Hoge Raad oordeelden in deze zaak dat voor
strafrechtelijke aansprakelijkheid in de vorm van command responsibility vereist is
dat de meerdere effective control, dat wil zeggen: feitelijke zeggenschap, heeft over
de ondergeschikte die de tenlastegelegde feiten heeft gepleegd. Het gerechtshof
overwoog: ‘‘Effective control drukt een feitelijke, wezenlijke, doeltreffende of
operationele gezagsrelatie uit. De ene kant beveelt en de andere kant gehoorzaamt.
Bij iedere relatie die niet aan die standaard voldoet, bijvoorbeeld als de een de
ander moet overtuigen of moet vragen om op een bepaalde manier te handelen, is
er in de doctrine van command responsibility geen sprake van effective control. Het
gaat om de afdwingbare macht om misdaden van ondergeschikten te voorkomen
(en te bestraffen).’’ In deze zaak volgde vrijspraak omdat er onvoldoende bewijs
was dat de verdachte effective control had (Rb. Den Haag 25 juni 2007, ECLI:NL:
RBSGR:2007:BA7877; Hof Den Haag 16 juli 2009, ECLI:NL:GHSGR:2009:
BJ2796; Hoge Raad 8 november 2011, ECLI:NL:HR:2011:BR6598).
Zie voor de betekenis van het begrip ‘meerdere’ overigens het commentaar op

art. 1 van deze wet.

3. Plichten van de meerdere

Aansprakelijkheid van de meerdere ontstaat wanneer de meerdere kennis of
ernstige vermoedens heeft van door de ondergeschikte voorgenomen of gepleegde
misdrijven, maar verzuimt daartegen de maatregelen te treffen die binnen zijn
vermogen liggen. Deze aansprakelijkheid kan ook ontstaan nadat de ondergeschik-
te het misdrijf heeft gepleegd. De plichten van de meerdere brengen namelijk mee
dat de meerdere achteraf, nadat de misdrijven zijn gepleegd, adequate repressieve
maatregelen moet nemen, zoals ervoor zorg dragen dat de misdrijven ter kennis
van justitie komen en de disciplinaire maatregelen tegen de dader te treffen die
binnen zijn vermogen liggen (Kamerstukken II 2001/02, 28 337, nr. 3, blz. 30). Op de
meerdere rust de plicht om zich te laten informeren over het handelen van zijn
ondergeschikten. Dit geldt voor zowel de militaire als de civiele meerdere, al worden
aan militaire commandanten, mede gelet op de strikte gehoorzaamheidsplicht van
hun ondergeschikten, enigszins hogere eisen gesteld wat betreft de plicht om zich op
de hoogte te stellen van het handelen van hun ondergeschikten (Kamerstukken II
2001/02, 28 337, nr. 3, blz. 49).

4. De ondergeschikte

De enkele vaststelling dat een meerdere niet aan zijn plichten heeft voldaan, is niet
voldoende voor aansprakelijkheid als meerdere. Daarvoor moet bewezen worden
dat er daadwerkelijk een internationaal misdrijf is gepleegd door één of meer van
zijn ondergeschikten. Het is niet vereist dat deze ondergeschikte pleger van het
misdrijf is. Ook als de ondergeschikte op de een of andere wijze aan het misdrijf
heeft deelgenomen kan zijn meerdere aansprakelijk zijn. (Prosecutor v. Krnolejac,
Judgement, Trial Chamber, 15 maart 2002, IT-97-25). Volgens de jurisprudentie
van het Joegoslavië-tribunaal is evenmin vereist dat de identiteit van de onderge-
schikte bekend is. Voldoende is dat bewezen wordt dat het misdrijf is gepleegd door
een lid van een groep waarover de meerdere feitelijke zeggenschap had (Prosecutor
v. Hadzihasanovic, Judgement, Trial Chamber, 15 maart 2006, IT-01-47). Gelet op
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de hoge eisen die in de Nederlandse rechtspraak worden gesteld aan het bewijs
voor feitelijke zeggenschap is het echter waarschijnlijk dat een strafzaak met
onbekende daders zal leiden tot bewijsproblemen voor de aansprakelijkheid van de
meerdere.

5. Culpoze aansprakelijkheid

In het eerste lid van art. 9 is de aansprakelijkheid van de meerdere op basis van
opzet van de meerdere geregeld, in het tweede lid een culpoze variant met een lagere
strafbedreiging. Bij deze laatste vorm van aansprakelijkheid gaat het om ernstige
onvoorzichtigheid en nalatigheid van de meerdere doordat hij, hoewel hij weliswaar
niet wist maar wel redelijkerwijs moest vermoeden dat een ondergeschikte een
misdrijf had gepleegd of voornemens was te plegen, verzuimde de nodige (preven-
tieve of repressieve) maatregelen te nemen die binnen zijn vermogen lagen (Kamer-
stukken II 2001/02, 28 337, nr. 3, blz. 30). Het was niet de bedoeling van de wetgever
om voorwaardelijk opzet – bewuste aanvaarding van de aanmerkelijke kans dat de
ondergeschikte een misdrijf begaat – onder lid 2 te brengen: ook voorwaardelijk
opzet valt onder het eerste lid van art. 9 (Kamerstukken II 2001/02, 28 337, nr. 3,
blz. 49). Het onderscheid ten opzichte van bewuste culpa – het negeren van
aanwijzingen waarin zodanige aanvaarding niet besloten ligt – is echter subtiel.

6. Causaal verband

Art. 28 van het Statuut van Rome bevat het vereiste dat de misdrijven zijn gepleegd
‘‘als gevolg van’’ het handelen of nalaten van de meerdere. De Pre-trial Chamber
van het Internationaal Strafhof heeft bevestigd dat dit element bewezen moet
worden voordat aan alle vereisten van aansprakelijkheid is voldaan (ICC-01/05-01/
08, 15 juni 2009, para. 423). Dit geldt logischerwijs niet voor de aansprakelijkheid
vanwege het nalaten van repressieve maatregelen (ICC-01/05-01/08, 15 juni 2009,
para. 424). Uit de jurisprudentie van het Joegoslavië-tribunaal volgt dit vereiste
echter niet en in de literatuur bestaan over dit vereiste verschillen van mening (zie
voor een samenvatting C. Meloni, ‘Command responsibility in International Law’,
The Hague: Asser Press, 2010, blz. 173-177). In de Nederlandse strafbepaling is het
vereiste van causaal verband niet overgenomen. De wetgever heeft hier echter geen
toelichting op gegeven, zodat niet zonder meer duidelijk is dat de wetgever heeft
willen kiezen voor een verdergaande strafbaarstelling dan het Statuut van Rome
vereist.
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