VOORSTEL VAN WET
Partiële wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en
enkele andere wetten
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz.
enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het Wetboek van Strafrecht, het
Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten te wijzigen in verband met de
strafbaarstelling van het bevorderen van een faillissement van een bank, het verbod op
gevaarzetting van het luchtverkeer en enkele andere aanpassingen;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling Advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij
deze:
ARTIKEL I
Het Wetboek van Strafrecht wordt als volgt gewijzigd:
A
Aan artikel 38p wordt een lid toegevoegd, luidende:
9. Dit artikel is niet van toepassing op een vreemdeling die geen
rechtmatig verblijf heeft in Nederland in de zin van artikel 8 van de
Vreemdelingenwet 2000.
B
Aan artikel 38s wordt een lid toegevoegd, luidende:
4. Dit artikel is niet van toepassing op een vreemdeling die geen
rechtmatig verblijf heeft in Nederland in de zin van artikel 8 van de
Vreemdelingenwet 2000.
C
Artikel 38u wordt als volgt gewijzigd:
1. Voor de tekst wordt de aanduiding "1" geplaatst en wordt “Onze Minister van Justitie” vervangen
door: Onze Minister van Veiligheid en Justitie.
2. Na het eerste lid worden de volgende leden toegevoegd:
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2. Beëindiging van de maatregel ten aanzien van de vreemdeling die geen rechtmatig verblijf heeft
in Nederland in de zin van artikel 8 van de Vreemdelingenwet 2000 kan slechts geschieden ten
aanzien van een vreemdeling die daadwerkelijk uit Nederland is uitgezet.
3. Aan de beëindiging wordt de voorwaarde verbonden dat de vreemdeling niet naar Nederland
terugkeert.
4. Indien Onze Minister van Veiligheid en Justitie het voornemen heeft om toepassing te geven aan
het bepaalde in het eerste lid, stelt hij de veroordeelde van dit voornemen in kennis. Onze Minister
van Veiligheid en Justitie kan over het voornemen tot toepassing van het eerste lid advies vragen
aan het openbaar ministerie. In dat geval wordt het advies gevoegd bij de kennisgeving van het
voornemen aan de veroordeelde.
5. De veroordeelde kan binnen veertien dagen na ontvangst van de kennisgeving tegen het
voornemen van Onze Minister van Veiligheid en Justitie een bezwaarschrift indienen bij het gerecht,
dat in hoogste feitelijke instantie de maatregel heeft opgelegd. Zo spoedig mogelijk na ontvangst
van een tijdig ingediend bezwaarschrift onderzoekt het gerecht of Onze Minister van Veiligheid en
Justitie bij afweging van de betrokken belangen in redelijkheid tot de voorgenomen beslissing kan
komen. De veroordeelde wordt bij het onderzoek gehoord, althans opgeroepen. Indien niet blijkt
dat de veroordeelde reeds een raadsman heeft, geeft de voorzitter aan het bureau
rechtsbijstandvoorziening last tot toevoeging van een raadsman. De artikelen 21 tot en met 25 van
het Wetboek van Strafvordering zijn van overeenkomstige toepassing. Van zijn beslissing stelt het
gerecht Onze Minister van Veiligheid en Justitie en de veroordeelde schriftelijk in kennis.
6. De maatregel herleeft, indien de vreemdeling de voorwaarde, bedoeld in het derde lid, niet
naleeft. In dat geval kan de rechter, op vordering van het openbaar ministerie, de verdere
tenuitvoerlegging van de maatregel bekrachtigen. De termijn van de maatregel begint te lopen op
het tijdstip waarop de vreemdeling is aangehouden.
7. De maatregel die op grond van het zevende lid is herleefd, eindigt van rechtswege, indien de
officier van justitie een vordering als bedoeld in het zesde lid heeft ingediend en de rechter deze
heeft afgewezen.
D
In artikel 77s, zevende lid, vervalt, onder vervanging van de puntkomma aan het slot van
onderdeel b door een punt, onderdeel c.
E
In artikel 77t, eerste lid, wordt tussen “eerste volzin” en “telkens” een komma ingevoegd.
F
Artikel 77ta wordt als volgt gewijzigd:
1. In het tweede lid wordt “de stichting als bedoeld in artikel 1, onder f, van de Wet op de
jeugdzorg” vervangen door: de stichting, de reclasseringsinstelling of reclasseringsambtenaar als
bedoeld in het eerste lid, onderdeel b,.
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2. Het derde lid vervalt.
G
Artikel 77tb wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid vervalt de zinsnede “telkens met ten hoogste een jaar” en wordt een volzin
toegevoegd, luidende: De rechter bepaalt de duur van de verlenging.
2. In het derde lid, aanhef, wordt “De in het eerste lid bedoelde rechter”, vervangen door: De
rechter die in eerste aanleg kennis heeft genomen van het misdrijf ter zake waarvan de maatregel
is opgelegd.
3. Het vierde lid komt te luiden:
4. De rechter bepaalt de duur van een terugplaatsing als bedoeld in het derde lid, onderdeel b. De
maximale duur van een terugplaatsing is een jaar. Bij herhaalde terugplaatsing kan de totale duur
van de terugplaatsingen de maximale duur van een jaar niet overstijgen.
4. In het vijfde lid wordt “eerste lid”, vervangen door: eerste en derde lid.
5. Na het zesde lid, wordt een lid ingevoegd, luidende:
7. Indien ten aanzien van de jeugdige een rechterlijke machtiging op grond van de Wet bijzondere
opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen is gegeven, eindigt de maatregel onvoorwaardelijk.
H
In artikel 139d, derde lid, wordt "artikel 138a, tweede of derde lid" vervangen door: artikel 138ab,
tweede of derde lid.
I
In de artikelen 164, eerste lid, en 165, eerste lid, wordt na "spoorweg" telkens ingevoegd: of voor
een luchtvaartuig in bedrijf.
J
In artikel 197c wordt “drie jaren” vervangen door: vier jaren.
K
In artikel 328ter, tweede lid, wordt "de gift of belofte" vervangen door: de gift, belofte of dienst.
L
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Na artikel 344 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 344a
Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift, aanzet tot het verrichten van handelingen
waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat ten gevolge of naar aanleiding van die
handelingen het faillissement van een bank te duchten is, wordt gestraft met gevangenisstraf van
ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.
M
Aan artikel 429 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel 5˚ door een
puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

6°. hij die zich vanaf de grond zodanig gedraagt dat gevaar voor het luchtvaartverkeer wordt
veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer in de lucht wordt gehinderd of kan
worden gehinderd.
ARTIKEL II
Het Wetboek van Strafrecht BES wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 4, onderdeel 6º, komt te luiden:
6º. a. aan de misdrijven omschreven in de artikelen 146, 163, 167c, 172, 174, 179a, 195, 298, 300,
301, 302, 315, 316, 366, 370, 372, 399a, vierde lid, 399b, tweede lid, 399c en 428, indien
het feit is begaan tegen een Nederlands zeegaand vaartuig, hetzij tegen of
aan boord van enig ander zeegaand vaartuig en de verdachte zich in
de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba bevindt;
b. aan een der misdrijven, omschreven in de artikelen 167c, 179a, 298, 300, 301, 302, 315, 316,
366, 370, 372, 399a, vierde lid, en 399b, tweede lid, begaan op of tegen een installatie ter zee,
wanneer de verdachte zich in Nederland bevindt.
B
In artikel 131 wordt na "opzettelijk iemand verhindert zijn" ingevoegd: of eens anders.
C
In artikel 132 wordt na "door gift of belofte iemand omkoopt om zijn" ingevoegd: of eens anders.
D
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In de artikelen 170, eerste lid, en 171, eerste lid, wordt na "spoorweg" telkens ingevoegd: of voor
een luchtvaartuig in bedrijf.
E
In artikel 203c wordt “drie jaren” vervangen door: vier jaren.
F
Aan artikel 448 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel 3˚ door een
puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:
4°. hij die zich vanaf de grond zodanig gedraagt dat gevaar voor het luchtvaartverkeer wordt
veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer in de lucht wordt gehinderd of kan
worden gehinderd.
ARTIKEL III
Het Wetboek van Strafvordering wordt als volgt gewijzigd:
A
In de eerste volzin van artikel 51 wordt "artikelen 30-34" vervangen door: artikelen 30 tot en met
34.
B
In artikel 257d, vijfde lid, wordt de zinsnede "Indien bij de officier van justitie opgave is gedaan
overeenkomstig artikel 51b, eerste lid, wordt aan de benadeelde partij" vervangen door: Indien bij
de officier van justitie een verzoek als bedoeld in artikel 51a, derde lid, is gedaan, wordt aan het
slachtoffer.
C
Artikel 421 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt "artikel 51b, eerste of tweede lid" vervangen door: artikel 51g, eerste of
derde lid.
2. In het derde lid wordt "De artikelen 51b tot en met 51f zijn" vervangen door "Titel IIIa van het
Eerste Boek is, met uitzondering van artikel 51f eerste tot en met het derde lid," en "artikel 51b"
door: artikel 51g.
3. In het vijfde lid wordt “vast recht” vervangen door: griffierecht.
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D
In artikel 502, tweede lid, wordt “77wb” vervangen door: 77wd.
E
Artikel 509t wordt als volgt gewijzigd:
1. In het tweede lid wordt "voor een jaar" vervangen door: voor de tijd van een jaar, dan wel voor
de tijd van twee jaren.
2. In het vijfde lid wordt na "een jaar" ingevoegd: , dan wel voor de tijd van twee jaren, "
F
Artikel 509z wordt als volgt gewijzigd:
1. Onder vernummering van het tweede tot en met het vijfde lid tot vierde tot en met zevende lid
worden twee leden ingevoegd, luidende:
2. Wanneer ernstige redenen bestaan voor het vermoeden dat een vreemdeling, bedoeld in artikel
38u, tweede lid, van wie de tenuitvoerlegging van de maatregel overeenkomstig die bepaling
voorwaardelijk is beëindigd, de voorwaarde bedoeld in artikel 38u, derde lid, niet naleeft, kan zijn
aanhouding worden bevolen door de officier van justitie, tot de vordering bedoeld in artikel 38u,
zesde lid, bevoegd, of door de officier van justitie in het arrondissement, waarin de vreemdeling
feitelijk verblijf heeft. Laatstgenoemde ambtenaar geeft hiervan onverwijld kennis aan de
eerstgenoemde officier van justitie.
3. Het openbaar ministerie geeft toepassing aan artikel 38u, zesde lid, van het Wetboek van
Strafrecht en dient een daartoe strekkende, met redenen omklede, vordering in.
2. Aan het einde van het zevende lid (nieuw) wordt een zin toegevoegd, luidende: Oproeping van
de reclasseringsmedewerker kan achterwege blijven, indien de vordering is gegrond op artikel 38u,
zesde lid, van het Wetboek van Strafrecht.
G
In artikel 509ee, eerste lid, wordt “artikel 38r” vervangen door: de artikelen 38r en 38u, zesde lid,.
H
In artikel 509ff, eerste lid, wordt “artikelen 38r” vervangen door: de artikelen 38r, 38u, zesde lid.
I
Artikel 552l wordt als volgt gewijzigd:
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1. Onder vernummering van het tweede tot het derde lid, wordt een lid ingevoegd, luidende:
2. De onderdelen b en c van het eerste lid staan er niet aan in de weg dat met de verzoekende
autoriteit overleg wordt gevoerd over de wijze waarop een dubbele vervolging van een persoon
voor dezelfde strafbare feiten kan worden voorkomen of over een wijze van samenwerking met de
verzoekende autoriteit waarmee een goede rechtsbedeling kan worden bereikt.
2. In het derde lid (nieuw) wordt “het vorige lid” vervangen door: het eerste lid.
ARTIKEL IV
Artikel 51a, tweede lid, van de Uitleveringswet wordt als volgt gewijzigd:
1. Bij het negende gedachtestreepje wordt "416 en 417" vervangen door "416 tot en met 417bis
en 420bis tot en met 420quater" en wordt "431 en 432" vervangen door: 431 tot en met 432bis.
2. Het achtste gedachtestreepje komt te luiden:
- de misdrijven van de artikelen 140, 157, 161quater, 166, 168, 173a, 189, 285, 287, 288, 289,
302, 303, 350, 352, 354, 385 a, vierde lid, 385b, tweede lid, 385c en 413, van het Wetboek van
Strafrecht, de artikelen 79 en 80 van de Kernenergiewet, de artikelen 2, eerste en derde lid, 3 en 4
van de Uitvoeringswet verdrag biologische wapens in samenhang met artikel 1 van de Wet op de
economische delicten, en de artikelen 2 en 3, eerste lid, van de Uitvoeringswet verdrag chemische
wapens in samenhang met artikel 1 van de Wet op de economische delicten dan wel de misdrijven
van de artikelen 146, 163, 167c, 172, 174, 179a, 195, 298, 300, 301, 302, 315, 316, 366, 370,
372, 399a, vierde lid, 399b, tweede lid, 399c en 428 van het Wetboek van Strafrecht BES, voor
zover het feit valt onder de omschrijvingen van het op 10 maart 1988 te Rome tot stand gekomen
Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van de
zeevaart (Trb. 1989, 17), zoals gewijzigd bij het Protocol van 2005 bij dat Verdrag (Trb. 2006,
223), en het op 10 maart 1988 tot stand gekomen Protocol tot bestrijding van wederrechtelijke
gedragingen gericht tegen de veiligheid van vaste platforms op het continentale plat (Trb. 1989,
18), zoals gewijzigd bij het Protocol van 2005 bij dat Protocol (Trb. 2006, 224);
3. Bij het elfde gedachtestreepje wordt na "378 tot en met 380" ingevoegd "van het Wetboek van
Strafrecht BES" en wordt "inzak" vervangen door: inzake.
4. Bij het dertiende gedachtestreepje wordt na "121 tot en met 123, " ingevoegd: "140a," en wordt
"129" vervangen door: 129, 130, 146a.
5. Bij het veertiende gedachtestreepje wordt na "140, " ingevoegd: "140a, " en wordt na "146"
ingevoegd: 146a,.
ARTIKEL V
De Wet politiegegevens wordt als volgt gewijzigd:
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A
Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd:
1. Onder verlettering van onderdeel b tot en met e tot onderdeel a tot en met d vervalt het eerste
onderdeel.
2. Het tweede lid komt te luiden:
2. Op de verstrekkingen, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, b en d, is artikel 15, tweede lid
van overeenkomstige toepassing.
B
In artikel 23, eerste lid, wordt "artikel 16, eerste lid, onderdeel c" vervangen door: artikel 16,
eerste lid, onderdeel b.
C
Onder vernummering van het derde en vierde lid tot tweede en derde lid vervalt artikel 46, tweede
lid.
ARTIKEL VI
In artikel 38 van de Wet bescherming persoonsgegevens BES vervalt, onder vernummering
van het vijfde en zesde lid tot vierde en vijfde lid, het vierde lid.
ARTIKEL VII
De Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 7, vijfde lid, komt te luiden:
5. De toestemming, bedoeld in het eerste, tweede en derde lid, wordt onthouden indien de
desbetreffende persoon niet beschikt over de bekwaamheid en betrouwbaarheid die nodig zijn voor
het te verrichten werk. Indien de desbetreffende persoon een ambtenaar is als bedoeld in artikel 5,
derde lid, wordt de toestemming slechts onthouden indien deze persoon niet beschikt over de
benodigde bekwaamheid. Voor de tewerkstelling van de overige opsporingsambtenaren wordt de
toestemming slechts verleend na het overleggen van de ontheffing, bedoeld in artikel 5, vierde lid,
en indien de desbetreffende persoon beschikt over de benodigde bekwaamheid.
B
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Artikel 15 komt te luiden:
Artikel 15
Onze Minister kan aan de houder van de vergunning een bestuurlijke boete opleggen van ten
hoogste EUR 11 250 ter zake van overtreding van regels, gesteld bij of krachtens artikel 4, vijfde
of zesde lid, 6, 7, eerste, tweede of vijfde lid, 8, tweede lid, 9, 10, eerste, derde of vierde lid, 11,
tweede lid, of 12, eerste of tweede lid.
ARTIKEL VIII
Artikel 37ha van de Luchtvaartwet wordt als volgt gewijzigd:
1. Voor de tekst van het artikel wordt de aanduiding "1" geplaatst.
2. In het nieuwe eerste lid vervalt "daarbij".
3. Er wordt een lid toegevoegd, luidend:
4. Een gelijke verplichting bestaat voor degene die anders dan bedoeld in het eerste lid ten
behoeve van de beveiliging van de burgerluchtvaart een vertrouwensfunctie als bedoeld in artikel 3
van de Wet veiligheidsonderzoeken vervult.
ARTIKEL IX
Aan artikel 22, tweede lid, van de Luchtvaartwet BES wordt een volzin toegevoegd, luidende:
Titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht is van overeenkomstige toepassing.
ARTIKEL X
De Auteurswet wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 28, zesde lid, wordt "1-6" vervangen door: 1-5.
B
In artikel 29, tweede lid, wordt "artikel 28, zesde lid" vervangen door: artikel 28, vijfde lid.
ARTIKEL XI
In artikel 111, tweede lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wordt "artikel 45,
tweede lid," vervangen door: artikel 45, derde lid,.
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ARTIKEL XII
In artikel 265, vierde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek wordt “procureur” vervangen
door: advocaat.
ARTIKEL XIII
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd:
A
Aan het eerste lid van artikel 110 wordt een volzin toegevoegd, luidende: Indien aandelen van de
vennootschap of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten daarvan zijn
toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op
het financieel toezicht, bedraagt deze termijn acht weken.
B
In artikel 124, tweede lid, vervalt de derde volzin.
C
In artikel 183, eerste lid, vervalt "andere".
D
In artikel 234, tweede lid, vervalt de derde volzin.
ARTIKEL XIV
In artikel 234, eerste lid, eerste volzin, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek wordt na de
woorden “heeft gesteld” ingevoegd: , de voorwaarden overeenkomstig artikel 230c heeft verstrekt.
ARTIKEL XV
Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 334 vervalt.
B
In artikel 648, vierde lid, wordt "15, 20, tweede lid, en 33" vervangen door: en 15.

10

C
In artikel 649, vierde lid, wordt "15, 20, tweede lid, en 33" vervangen door: en 15.
D
In artikel 668a, derde lid, vervalt: "en laatste zinsnede".
ARTIKEL XVI
In artikel II, derde lid, van de Wet van 7 november 2002 tot uitvoering van de richtlijn
1990/70/EG van de Raad van de Europese Unie van 28 juni 1999 betreffende de door het
EVV, de UNICE en het CEEP gesloten raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten
voor bepaalde tijd wordt "15, 20, tweede lid, en 33” vervangen door: en 15.
ARTIKEL XVII
De Ambtenarenwet wordt als volgt gewijzigd:
1. In artikel 125g, derde lid, wordt “15, 20, tweede lid, en 33” vervangen door: en 15.
2. In artikel 125h, vierde lid, wordt “15, 20, tweede lid, en 33” vervangen door: en 15.
ARTIKEL XVIII
In artikel III, derde lid, van de Wet van 3 juli 1996, houdende wijziging van het Burgerlijk
Wetboek en de Ambtenarenwet in verband met het verbod tot het maken van
onderscheid tussen werknemers naar arbeidsduur wordt ”15, 20, tweede lid, en 33”
vervangen door: en 15.
ARTIKEL XIX
In artikel 221, tiende lid, van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek wordt "artikel 942
lid 4 van Boek 7" vervangen door: artikel 942 lid 3 van Boek 7.
ARTIKEL XX
De Faillissementswet wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 213b wordt “procureur” vervangen door: advocaat.
B
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In artikel 256, derde lid, wordt “procureur” vervangen door: advocaat.
ARTIKEL XXI
De Uitvoeringswet internationale kinderbescherming wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 5, tweede lid, vervalt “of procureur”.
B
In artikel 13, tweede volzin, wordt “procureur” vervangen door: advocaat.
C
In artikel 15, derde lid, tweede volzin, wordt “procureur” vervangen door: advocaat.

D
In artikel 18, derde lid, tweede volzin, wordt “procureur” vervangen door: advocaat.
E
In artikel 22, eerste volzin, wordt “procureur” vervangen door: advocaat.
ARTIKEL XXII
De Wet controle op rechtspersonen wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 3, tweede lid, onder e, komt te luiden:
e. bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen bestuursorganen, toezichthouders en diensten
of personen, belast met de opsporing van strafbare feiten;
B
Artikel 5, eerste lid, komt te luiden:
1. Onze Minister kan uit eigen beweging of desgevraagd, ter uitvoering van de taak, bedoeld in
artikel 2, eerste lid, in individuele gevallen risicomeldingen doen aan bij algemene maatregel van
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bestuur aan te wijzen bestuursorganen, diensten, toezichthouders en andere personen, belast met
de opsporing van strafbare feiten, onderscheidenlijk het toezicht op de naleving van wetgeving.
ARTIKEL XXIII
Artikel I, onderdelen D, E, F en G en artikel III, onderdeel D, werken terug tot het moment waarop
de wet van PM tot wijziging van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen, het
Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten, in
verband met de aanpassing van de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende
jeugdsancties in werking is getreden (Stb. 2011, PM).
ARTIKEL XXIV
Indien het bij koninklijke boodschap van 4 juni 2010 ingediende voorstel van wet houdende regels
voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet
verplichte geestelijke gezondheidszorg) (32 399), tot wet is of wordt verheven, en eerder in
werking is getreden of treedt dan, onderscheidenlijk op dezelfde datum in werking treedt als artikel
I, onderdeel G, wordt in artikel I, onderdeel G, onder 5 van deze wet de zinsnede: “Indien ten
aanzien van de jeugdige een rechterlijke machtiging op grond van de Wet bijzondere opnemingen in
psychiatrische ziekenhuizen is gegeven” vervangen door: Indien ten aanzien van de jeugdige een
zorgmachtiging op grond van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg is gegeven.
ARTIKEL XXV
Indien het bij koninklijke boodschap van 4 juni 2010 ingediende voorstel van wet tot
vaststelling van een Wet forensische zorg en daarmee verband houdende wijzigingen in diverse
andere wetten (Wet forensische zorg) (32 398), tot wet is of wordt verheven, en eerder in
werking is getreden of treedt dan, onderscheidenlijk op dezelfde datum in werking treedt als artikel
I van deze wet, wordt het wetsvoorstel gewijzigd als volgt:
1. In artikel I, wordt voor onderdeel D, een onderdeel toegevoegd, luidende:
Onderdeel dD
1. In het zesde lid wordt na de laatste volzin een volzin ingevoegd, luidende: Indien de rechter
toepassing geeft aan het bepaalde in artikel 2:3, onderdeel 7, van de Wet forensische zorg, eindigt
de maatregel onvoorwaardelijk.
2. In artikel I, wordt tussen onderdeel E en onderdeel F, een onderdeel ingevoegd,
Onderdeel fF
Aan artikel 77ta, tweede lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende: Artikel 77s, zesde lid, laatste
volzin en zevende lid, is van overeenkomstige toepassing.
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ARTIKEL XXVI
Indien de wet van 7 juli 2010 tot wijziging van onder meer Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek en de Wet documentatie vennootschappen in verband met het vervallen van de
verklaring van geen bezwaar en het verbeteren en uitbreiden van de controle op
rechtspersonen met het oog op de voorkoming en bestrijding van misbruik van
rechtspersonen later in werking treedt dan deze wet, vervallen onderdelen B, C en D van artikel
XIII van deze wet en wordt die wet als volgt gewijzigd:
1. Na artikel I, onderdeel D, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:
Da
In artikel 124, tweede lid, vervalt de derde volzin.
2. Na artikel I, onderdeel J, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:
Ja
In artikel 234, tweede lid, vervalt de derde volzin.
3. Artikel VIII komt te luiden:
Artikel VIII
Indien het bij koninklijke boodschap van 31 mei 2007 ingediende voorstel van wet tot wijziging van
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten
vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht)
(31 058) tot wet is of wordt verheven, en eerder in werking is getreden of treedt dan deze wet,
wordt deze wet als volgt gewijzigd:
Artikel I, onderdeel I, komt te luiden:
I
Artikel 183 wordt als volgt gewijzigd:
1. Onder vernummering van het tweede tot en met vierde lid tot eerste tot en met derde lid vervalt
het eerste lid.
2. In het eerste lid (nieuw), aanhef, vervalt "andere" en vervalt onderdeel a onder verlettering van
de onderdelen b en c tot a en b.
4. Artikel IX komt te luiden:
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Artikel IX
Indien het bij koninklijke boodschap van 31 mei 2007 ingediende voorstel van wet tot wijziging van
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten
vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht)
(31 058) tot wet is of wordt verheven, en later in werking treedt dan deze wet, wordt die wet als
volgt gewijzigd:
Artikel I, onderdeel I komt te luiden:
I
Artikel 183 wordt als volgt gewijzigd:
1. Onder vernummering van het tweede tot en met vierde lid tot eerste tot en met derde lid vervalt
het eerste lid.
2. In het eerste lid (nieuw), aanhef, vervalt "andere" en vervalt onderdeel a onder verlettering van
de onderdelen b en c tot a en b.
ARTIKEL XXVII
Artikel 191 Overgangswet Nieuw Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing op de in artikel XIV
voorgestelde wijziging van artikel 234 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.
ARTIKEL XXVIII
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat
voor verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries,
autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand
zullen houden.
Gegeven

De Minister van Veiligheid en Justitie
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