Voorstel van wet ter verruiming van de mogelijkheden tot opsporing en
vervolging van internationale misdrijven

VOORSTEL VAN WET
Wij, Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van OranjeNassau, 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, de Wet internationale misdrijven, de Wet overlevering inzake oorlogsmisdrijven
en de Uitleveringswet op een aantal onderdelen te wijzigen in verband met de verruiming van
de mogelijkheden tot de opsporing en vervolging van internationale misdrijven;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der StatenGeneraal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
Aan artikel 4a van het Wetboek van Strafrecht wordt een lid toegevoegd, luidende:
3. De Nederlandse strafwet is toepasselijk op ieder tegen wie de strafvervolging door
Nederland is overgenomen van een internationaal gerecht.

Artikel II
De Wet internationale misdrijven wordt als volgt gewijzigd:
A
Aan artikel 1 wordt een lid toegevoegd, luidende:
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4. Met een in deze wet omschreven misdrijf wordt gelijkgesteld een misdrijf, omschreven in
een der artikelen 131 tot en met 134, 140, 189, 416 tot en met 417bis en 420bis tot en met
420quater van het Wetboek van Strafrecht, indien het strafbare feit of het misdrijf waarvan in
die artikelen gesproken wordt, is een misdrijf als in deze wet omschreven.
B
Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het tweede lid vervalt.
2. Het derde lid wordt vernummerd tot tweede lid.
C
In artikel 9, eerste en tweede lid, wordt telkens na “§ 2” ingevoegd: en in artikel 1,
vierde lid,.
D
In artikel 12 wordt “Wet overlevering inzake oorlogsmisdrijven” vervangen door: Wet
uitlevering inzake internationale misdrijven.
E
Aan artikel 21 wordt een lid toegevoegd, luidende:
3. Artikel 2 is van toepassing op feiten, strafbaar gesteld in artikel 3, die hebben
plaatsgevonden op of na 18 september 1966.

Artikel III
De Wet overlevering inzake oorlogsmisdrijven wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 1 komt te luiden:
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Onverminderd het bepaalde in met andere staten of internationale gerechten gesloten
verdragen, kunnen personen aan een andere staat of aan een internationaal gerecht ter
berechting worden uitgeleverd ter zake van één der misdrijven, omschreven in de artikelen 3,
5 tot en met 8 van de Wet internationale misdrijven of ingevolge artikel 1, vierde lid, van die
wet met die misdrijven gelijkgesteld en, voor zover met de in die artikelen bedoelde feiten
verband houdend, artikel 9 van die wet, indien het feit een schending oplevert van het Verdrag
inzake de voorkoming en de bestraffing van genocide van 9 december 1948 (Trb. 1960, 32),
dan wel het feit een ernstige schending oplevert van één der navolgende verdragen:
a. 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);
b. Verdrag van Genève voor de verbetering van het lot der gewonden, zieken en
schipbreukelingen van de strijdkrachten ter zee van 12 augustus 1949 (Trb. 1951, 73);
c..Verdrag van Genève betreffende de behandeling van krijgsgevangenen van 12 augustus
1949 (Trb. 1951, 74);
d. Verdrag van Genève betreffende de bescherming van burgers in oorlogstijd van 12
augustus 1949 (Trb. 1951, 75);
e. Aanvullend Protocol bij de Verdragen van Genève van 12 augustus 1949 betreffende de
bescherming van de slachtoffers van internationale gewapende conflicten (Protocol I) van 8
juni 1977 (Trb. 1980, 87);
f. Aanvullend Protocol bij de Verdragen van Genève van 12 augustus 1949 betreffende de
bescherming van de slachtoffers van niet-internationale gewapende conflicten (Protocol II)
van 8 juni 1977 (Trb. 1980, 88).
B
In de artikelen 2, 4, eerste lid, en 6 wordt het woord ‘Mogendheid’ telkens vervangen
door: staat of internationaal gerecht.
C
In artikel 3, tweede lid, wordt het woord ‘Mogendheid’ vervangen door: staat of het
internationaal gerecht.
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D
Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:
1. ‘Regering’ wordt vervangen door: regering.
2. ‘ernstige schending’ wordt vervangen door: schending onderscheidenlijk ernstige
schending.
3. ‘Verdragen’ wordt vervangen door: verdragen.
4. ‘Verdrag’ wordt vervangen door: verdrag.
E
In de artikelen 2, 3, 4, 5 en 6 wordt ‘overlevering’ telkens vervangen door: uitlevering.
F
Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:
1. ”Mogendheden” wordt vervangen door: staten of aan internationale gerechten.
2. “overleveren” wordt vervangen door: uitleveren.
3. ”oorlogsmisdrijven” wordt vervangen door: ‘de in artikel 1 genoemde misdrijven’.
G
In artikel 9, eerste lid, wordt “Wet overlevering inzake oorlogsmisdrijven” vervangen
door: Wet uitlevering inzake internationale misdrijven.
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Artikel IV
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Gegeven

De Minister van Justitie,
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