
 
 

AFKONDIGINGSBLAD 
VAN SINT MAARTEN 

  
 

Jaargang 2015 

AB 2015, no. 9 

Landsverordening, van de 21e april 2015 

tot wijziging van de Staatsregeling en andere 

landsverordeningen vanwege de invoering van het Wetboek 

van Strafrecht en tot wijziging van dat wetboek naar 

aanleiding van de uitspraak van het Constitutioneel Hof 

(Invoeringslandsverordening Wetboek van Strafrecht) 
 

 

IN NAAM VAN DE KONING! 

 

 

De Gouverneur van Sint Maarten, 

 

In overweging genomen hebbende: 

 

 dat het noodzakelijk is de Staatsregeling en andere landsverordeningen  
te wijzigen in verband met de inwerkingtreding van het Wetboek van 
Strafrecht;  

 

 dat het voorts noodzakelijk is, vanwege de uitspraak van het 
Constitutioneel Hof  

aangaande de constitutionaliteit van bepaalde onderdelen van het Wetboek 

van Strafrecht, enkele wijzigingen in dat wetboek door te voeren;  
 

  dat ingevolge artikel 3:85, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht  

invoering bij landsverordening is vereist; 
 

 Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten,  
vastgesteld de onderstaande landsverordening: 
 

Hoofdstuk I Wijziging van de Staatsregeling 

 

Artikel I 

 

De artikelen 36 en 50 van de Staatsregeling worden als volgt  

gewijzigd: 

 

 1. Het eerste lid, onderdeel b, komt telkens te luiden: 
 b. een vrijheidsstraf wegens het begaan van een misdrijf als  
omschreven in de artikelen 2:128, 2:129, 2:130, 2:234 tot en met 2:237, 

2:344, 2:347, 2:348 tot en met 2:351, 2:353, 2:355, 2:357 tot en met 

2:362 van het Wetboek van Strafrecht dan wel; 

 

 2. In het eerste lid, onderdeel c, wordt “artikel 46” telkens vervangen  

door: artikel 1:116. 
 

No. 9 
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Hoofdstuk II Wijziging van landsverordeningen 

 

Artikel II 

 

 Artikel 5 van de Absintverordening wordt als volgt gewijzigd: 
 

 1. In het eerste lid wordt “geldboete van ten hoogste vijfhonderd  
gulden” vervangen door: geldboete van de eerste categorie. 

 

 2. In het tweede lid wordt “geldboete van ten hoogste duizend  
gulden” vervangen door: geldboete van de tweede categorie. 
 

Artikel III 

 

 Artikel 38 van de Afvalverordening wordt als volgt gewijzigd: 
 
 1. In het eerste lid wordt “of geldboete van ten hoogste duizend  
gulden” vervangen door: of een geldboete van de tweede categorie. 

 
 2. In tweede lid wordt “krachtens artikel 76 van het Wetboek van  
Strafrecht gesteld” vervangen door: krachtens artikel 1:149 van het 
Wetboek van Strafrecht gesteld. 
 

Artikel IV 

 

  
 De Algemene landsverordening landsbelastingen wordt als volgt  
gewijzigd: 
 
 1. In artikel 49, eerste lid, wordt “geldboete van ten hoogste  
vijfentwintigduizend gulden” vervangen door: geldboete van de vierde 

categorie. 
 

 2. In de artikelen 49, tweede lid, en 50, vierde lid, wordt “geldboete van  
ten hoogste honderdduizend gulden” vervangen door: geldboete van de 

vijfde categorie. 
 
 3. In artikel 50, vijfde lid, wordt “geldboete van ten hoogste  

vijftigduizend gulden” vervangen door: geldboete van de vijfde categorie 
 
 4. In de artikelen 51 en 52, eerste lid, wordt “geldboete van ten  
hoogste tienduizend gulden” vervangen door: geldboete van de derde 
categorie. 
 
 5. In artikel 52, tweede lid, wordt “geldboete van ten hoogste  

vijfduizend gulden” vervangen door: geldboete van de tweede categorie. 
 

Artikel V 

 
 De Algemene Politiekeur wordt als volgt gewijzigd: 
 
 1. In artikel 24, onderdeel f, wordt “artikel 440, 1°, van het Wetboek  

van Strafrecht” vervangen door: artikel 3:2, onderdeel a, van het Wetboek 

van Strafrecht. 
 
 2. In artikel 128 wordt “geldboete van ten hoogste honderd gulden”  
vervangen door “geldboete van de eerste categorie”, wordt “artikel 76 van 
het Wetboek van Strafrecht” vervangen door “artikel 1:149 van het 
Wetboek van Strafrecht” en wordt “geldboete van ten hoogste honderd 
gulden” vervangen door: geldboete van de eerste categorie. 
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Artikel VI 

 

De Arbeidsgeschillenlandsverordening wordt als volgt gewijzigd: 

 

 1. Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd: 
 

 a. In het eerste lid, wordt “of geldboete van ten hoogste  
twaalfduizendenvijfhonderd gulden” vervangen door: of een geldboete van 
de vierde categorie.  

 
 b. In het derde lid wordt “of geldboete van ten hoogste zeshonderd  
gulden” vervangen door: of een geldboete van de tweede categorie.   

 

 2. In artikel 17, tweede lid, wordt “of geldboete van ten hoogste  

driehonderd gulden” vervangen door: of een geldboete van de eerste 
categorie. 
 

Artikel VII 

 

 Artikel 36 van de Arbeidsregeling wordt als volgt gewijzigd: 

 
 1. In het eerste lid wordt: “een geldboete van ten hoogste  
honderdduizend gulden” vervangen door: een geldboete van de vijfde 
categorie. 
 
 2. In het tweede lid wordt: “een geldboete van ten hoogste  
vijfentwintigduizend gulden” vervangen door: een geldboete van de vierde 

categorie. 
 

Artikel VIII 

 

 In artikel 30, eerste lid, van de Archieflandsverordening 2007 wordt  
“met een geldboete van NAF. 5000,00” vervangen door: met een 

geldboete van de tweede categorie. 
 

Artikel IX 

 

 De Auteursverordening wordt als volgt gewijzigd: 
 
 1. In artikel 31 wordt “een geldboete van honderd tot vijfduizend  

gulden” vervangen door: een geldboete van de tweede categorie. 
 
 2. In artikel 32 wordt “met geldboete van vijftig tot tweeduizend  
gulden” vervangen door: met een geldboete van de tweede categorie. 
 
 3. In artikel 34, eerste lid, wordt “met geldboete van honderd tot  
vijfduizend gulden” vervangen door: met een geldboete van de tweede 

categorie. 
 
 4. In artikel 35 wordt “met geldboete van vier tot tweehonderd  
gulden” vervangen door: met een geldboete van de eerste categorie. 

 
 5. In artikel 37, eerste lid, wordt “of geldboete van honderd tot  

vijfduizend gulden” vervangen door: of een geldboete van de tweede 
categorie. 
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Artikel X 

 

 Artikel 41 van de Begrafenisverordening wordt als volgt gewijzigd: 
 

 1. Onderdeel 1°, aanhef, komt te luiden: 
1°.  met een geldboete van de eerste categorie: 

 

 2. In onderdelen 2°, aanhef, en 3°, aanhef, wordt “of geldboete van  
ten hoogste honderd gulden” telkens vervangen door: of een geldboete 

van de eerste categorie. 
 

Artikel XI 

 

In artikel 33, eerste lid, van de Binnenvaartverordening wordt “of  

geldboete van ten hoogste vijfhonderd gulden” vervangen door: of een 

geldboete van de eerste categorie. 

 

Artikel XII 

 

 De Bioscoopverordening wordt als volgt gewijzigd: 
 

 1. In artikel 23 wordt “of geldboete van ten hoogste drie duizend  
gulden” vervangen door: of een geldboete van de tweede categorie. 

 

 2. In artikel 24 wordt “krachtens artikel 76 van het Wetboek”  
vervangen door “krachtens artikel 1:149 van het Wetboek van Strafrecht” 
en wordt “kan hechtenis of geldboete worden opgelegd tot het dubbele van 

het voor elk gestelde maximum” vervangen door: kan hechtenis worden 
opgelegd tot het dubbele van het in het eerste lid gesteld maximum of kan 
de op het feit gestelde geldboete worden verhoogd naar de naasthogere 
categorie. 
 

Artikel XIII 

 

 Artikel 61 van de Bouw-  en woningverordening wordt als volgt  
gewijzigd: 
 

 1. In het eerste lid, aanhef, wordt “Met geldboete van ten hoogste  
driehonderd gulden” vervangen door: Met een geldboete van de eerste 
categorie. 
 
 2. In het tweede lid wordt “kan de bevoegde rechter geldboete tot het  

dubbel van het voor elke overtreding gestelde maximum uitspreken.” 
vervangen door: wordt de op het feit gestelde geldboete verhoogd naar de 
naasthogere categorie. 
 

Artikel XIV 

 

1. In de artikelen 228, tweede lid, onderdeel c, en 269, eerste lid, 

onderdeel c, onder 2°, van het Burgerlijk Wetboek Boek 1 wordt 

“omschreven in de titels XIII tot en met XV en XVIII tot en met XX van 

het tweede boek van het Wetboek van Strafrecht” telkens vervangen 

door: omschreven in de titels XII tot en met XIV en XVII tot en met XXI 

van Boek  2 van het Wetboek van Strafrecht. 

 

2. In artikel 327, eerste lid, onderdeel f, onder 2°, van het Burgerlijk 

Wetboek Boek 1 wordt “omschreven in de titels XIII tot en met XV en 

XVIII tot en met XX van het tweede boek van het Wetboek van 
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Strafrecht” vervangen door: omschreven in de titels XII tot en met XIV 

en XVII tot en met XXI van Boek 2 van het Wetboek van Strafrecht. 

 
Artikel XV 

 
Artikel 310 van het Burgerlijk Wetboek Boek 3 wordt als volgt gewijzigd: 

 
 1. In het vierde lid, wordt “de artikelen 248 tot en met 254 en 256 tot  
en met 260” vervangen door: de artikelen 2:196 tot en met 2:209 en 
2:239. 

 
 2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:  
 5. Indien de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt, een  
strafbaar feit oplevert waarop het Wetboek van Strafrecht van toepassing 
is, verjaart, onverminderd het bepaalde in het vierde lid, de 
rechtsvordering tot vergoeding van schade tegen de persoon die het 
strafbaar feit heeft begaan niet zolang het recht tot strafvordering niet 

door verjaring is vervallen. 
 

Artikel XVI 

 

 Artikel 14 van de Cessantialandsverordening wordt als volgt gewijzigd: 
 
 1. In het eerste lid wordt “of geldboete van ten hoogste tienduizend  

gulden” vervangen door: of een geldboete van de derde categorie. 
 
 2. In het tweede lid wordt “of geldboete van ten hoogste vijfduizend  
gulden” vervangen door: of een geldboete van de tweede categorie. 
 

Artikel XVII 

 

 De Crematielandsverordening wordt als volgt gewijzigd: 

 
 1. In artikel 27, aanhef, wordt “of geldboete van ten hoogste  
tienduizend gulden” vervangen door: of een geldboete van de derde 

categorie. 
 
 2. In artikel 28, aanhef, wordt “of geldboete van ten hoogste  

vijfentwintighonderd gulden” vervangen door: of een geldboete van de 
tweede categorie. 
 

Artikel XVIII 

 

De Dienstplichtverordening wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. Artikel 132 wordt als volgt gewijzigd: 

a. In het eerste lid wordt “of geldboete van ten hoogste 

honderdvijftig  

gulden” vervangen door: of een geldboete van de eerste categorie. 

b. In het tweede lid wordt “of geldboete van ten hoogste zeshonderd  

gulden” vervangen door: of een geldboete van de tweede categorie. 

 

2. Artikel 133 wordt als volgt gewijzigd: 

a. In het eerste lid wordt “of geldboete van ten hoogste driehonderd  

gulden” vervangen door: of een geldboete van de eerste categorie. 

b. In het tweede lid wordt “of geldboete van ten hoogste drieduizend  

gulden” vervangen door: of een geldboete van de tweede categorie. 
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Artikel XIX 

 

Artikel 3 van de Gezondheidslandsverordening wordt als volgt  

gewijzigd: 

 

1. In het eerste lid wordt “met een geldboete van ten hoogste  

tweehonderdvijftigduizend gulden” vervangen door: met een geldboete 

van de zesde categorie. 

 

2. In het tweede lid wordt “met een geldboete van ten hoogste  

honderdduizend gulden” vervangen door: met een geldboete van de vijfde 

categorie. 

 

Artikel XX 

 

Artikel 21 van de Handelsregisterverordening wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. In het eerste, derde en vierde lid wordt “met geldboete van ten  

hoogste vijftigduizend gulden” telkens vervangen door: met een geldboete 

van de vijfde categorie. 

 

2. In het tweede lid wordt “met geldboete van ten hoogste  

twintigduizend gulden” vervangen door: met een geldboete van de vierde 

categorie. 

 

Artikel XXI 

 

Artikel 17, eerste lid, van de Hinderverordening wordt als volgt  

gewijzigd: 

 

1. In onderdeel a wordt “of geldboete van ten hoogste drie duizend  

gulden” vervangen door: of een geldboete van de tweede categorie. 

 

2. In onderdeel b wordt “of geldboete van ten hoogste duizend  

gulden” vervangen door: of een geldboete van de tweede categorie. 

 

Artikel XXII 

 

In artikel 9, eerste lid, van de Hondenverordening wordt “een  

geldboete van ten hoogste tien gulden” vervangen door: een geldboete 

van de eerste categorie. 

 

Artikel XXIII 

 

In de artikelen 34 en 35 van de IJklandsverordening wordt “ of  

geldboete van ten hoogste tweehonderd gulden” telkens vervangen door: 

of een geldboete van de eerste categorie. 

 

Artikel XXIV 

 

In artikel 7, eerste lid, van de Kadasterlandsverordening wordt “een  

geldboete van ten hoogste duizend gulden” vervangen door: een geldboete 

van de tweede categorie. 
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Artikel XXV 

 

De Kiesverordening wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. In artikel 43, vijfde lid, wordt “de artikelen 131, 132, 133, 134 en  

135 van het Wetboek van Strafrecht van Sint Maarten” vervangen door: de 

artikelen 2:43, 2:44, 2:45, 2:46 en 2:47 van het Wetboek van Strafrecht. 

 

2. In artikel 127 wordt “de in het eerste lid van artikel 32, onder 1 tot  

en met 4 van het Wetboek van Strafrecht van Sint Maarten” vervangen 

door: de in artikel 1:64, eerste lid, onderdelen a of c, van het Wetboek van 

Strafrecht. 

 
3. In artikel 129 wordt “of geldboete van ten hoogste duizend gulden”  

vervangen door: of een geldboete van de tweede categorie. 

 
4. In artikel 130 wordt “een geldboete van ten hoogste honderd  

gulden” vervangen door: een geldboete van de eerste categorie. 

 
5. In artikel wordt “een geldboete van ten hoogste driehonderd  

gulden” vervangen door: een geldboete van de eerste categorie. 

 

Artikel XXVI 
 

In artikel 5, eerste lid, van de Kreeftenverordening wordt “of een  
geldboete van ten hoogste tweehonderd gulden” vervangen door: of een 
geldboete van de eerste categorie. 

 
Artikel XXVII 

 
Artikel 7 van de Landsverordening aanmeldingsplicht van  

grensoverschrijdende geldtransporten wordt als volgt gewijzigd: 
 

1. In het eerste lid wordt “met geldboete van ten hoogste  
vijfhonderdduizend gulden” vervangen door: met een geldboete van de 
zesde categorie. 

 
2. In het tweede lid wordt “met een geldboete van ten hoogste  

tweehonderdvijftigduizend gulden” vervangen door: met een geldboete 
van de zesde categorie. 

 
Artikel XXVIII 

 
Artikel 33 van de Landsverordening aansprakelijkheid olietankschepen  

wordt als volgt gewijzigd: 
 

1. In het eerste lid wordt “met een geldboete van ten hoogste  
honderdduizend gulden” vervangen door: met een geldboete van de vijfde 

categorie. 
 

2. In het tweede lid wordt “een geldboete van ten hoogste 
tienduizend  

gulden” vervangen door: een geldboete van de derde categorie. 

 
Artikel XXIX 

 
De Landsverordening aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen wordt  

als volgt gewijzigd: 
 

1. In artikel 22, eerste lid, wordt “geldboete van ten hoogste duizend  
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gulden” vervangen door: een geldboete van de tweede categorie. 
 

2. In de artikelen 23 en 24 wordt “geldboete van ten hoogste  
honderdvijftig gulden” telkens vervangen door: een geldboete van de eerste 
categorie. 
 

Artikel XXX 

 

De Landsverordening afbetalingsovereenkomsten wordt als volgt  

gewijzigd: 

 

1. Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd: 

a. In het eerste lid, wordt “en geldboete van ten hoogste  

vijfentwintigduizend gulden” vervangen door: en een geldboete van de 

vierde categorie. 

b. In het tweede lid, wordt “en geldboete van ten hoogste tienduizend  

gulden” vervangen door: en een geldboete van de derde categorie. 

 

2. In artikel 7 wordt “en geldboete van ten hoogste  

vijfentwintigduizend gulden” vervangen door: en een geldboete van de 

vierde categorie. 

 

3. Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd: 

a. In het derde lid, wordt “of geldboete van ten hoogste duizend  

gulden” vervangen door: of een geldboete van de tweede categorie. 

b. In het vierde lid, wordt “of geldboete van ten hoogste zeshonderd  

gulden” vervangen door: of een geldboete van de tweede categorie. 

 

Artikel XXXI 

 

 

Artikel 52 van de Landsverordening afvalwater wordt als volgt  

gewijzigd: 

 

1. In het eerste lid wordt “of een geldboete van ten hoogste  

vijfduizend gulden” vervangen door: of een geldboete van de tweede 

categorie. 

 

2. In het derde lid wordt de zinsnede “kan hechtenis of een geldboete  

tot het dubbele van het in het eerste lid gestelde maximum worden 

opgelegd” vervangen door: kan hechtenis worden opgelegd tot het dubbele 

van het in het eerste lid gesteld maximum of kan de op het feit gestelde 

geldboete worden verhoogd naar de naasthogere categorie. 

 

Artikel XXXII 

 

Artikel 30 van de Landsverordening Algemeen Pensioenfonds wordt als  

volgt gewijzigd: 

 

1. In het eerste, tweede en vierde lid wordt “een geldboete van ten  

hoogste vijfduizend gulden” vervangen door: een geldboete van de tweede 

categorie. 

 

2. In het derde lid wordt “een geldboete van ten hoogste  

vijftigduizend gulden,” vervangen door: een geldboete van de vijfde 

categorie,. 
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Artikel XXXIII 

 

De Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering wordt als volgt  

gewijzigd: 

 

1. Artikel 44 wordt als volgt gewijzigd: 

a. In het eerste lid wordt “of geldboete van ten hoogste zeshonderd  

gulden” vervangen door: of een geldboete van de tweede categorie.  

b. In het tweede lid wordt “of een geldboete van ten hoogste duizend  

gulden” vervangen door: of een geldboete van de tweede categorie. 

c. In het derde lid wordt “of geldboete van ten hoogste tienduizend  

gulden” vervangen door: of een geldboete van de derde categorie. 

 

2. In artikel 47 wordt “of geldboete van ten hoogste honderd gulden”  

vervangen door: of een geldboete van de eerste categorie. 

 

3. Artikel 51 wordt als volgt gewijzigd:  

a. In het tweede lid wordt “of geldboete van ten hoogste zeshonderd  

gulden” vervangen door: of een geldboete van de tweede categorie. 

b. In het derde lid wordt “of geldboete van ten hoogste driehonderd  

gulden” vervangen door: of een geldboete van de eerste categorie. 

 

Artikel XXXIV 

 

In artikel 51 van de Landsverordening Algemene Rekenkamer wordt “of  

geldboete van ten hoogste NAf 6000,-“ vervangen door: of een geldboete 

van de derde categorie. 

 

Artikel XXXV 

 

De Landsverordening algemene verzekering bijzondere ziektekosten  

wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. In de artikelen 48, eerste en tweede lid, 49, 50, tweede lid, en 53 

wordt  

“een geldboete van ten hoogste vijftigduizend gulden” telkens vervangen 

door: een geldboete van de vijfde categorie. 

 

2. In de artikelen 50, eerste lid, 51 en 52 wordt “een geldboete van 

ten  

hoogste honderdduizend gulden” telkens vervangen door: een geldboete 

van de vijfde categorie. 

 

Artikel XXXVI 

 

De Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering wordt  

als volgt gewijzigd: 

 

1. Artikel 43 wordt als volgt gewijzigd: 

a. In het eerste lid wordt “of geldboete van ten hoogste zeshonderd  

gulden” vervangen door: of een geldboete van de tweede categorie. 

b. In het tweede lid wordt “of geldboete van ten hoogste duizend  

gulden” vervangen door: of een geldboete van de tweede categorie. 
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c. In het derde lid wordt “of geldboete van ten hoogste tienduizend  

gulden” vervangen door: of een geldboete van de derde categorie. 

 

2. In artikel 46 wordt “of geldboete van ten hoogste honderd gulden”  

vervangen door: of een geldboete van de eerste categorie. 

 

3. Artikel 50 wordt als volgt gewijzigd: 

a. In het tweede lid wordt “of geldboete van ten hoogste zeshonderd  

gulden” vervangen door: of een geldboete van de tweede categorie. 

b. In het derde lid wordt “of geldboete van ten hoogste driehonderd  

gulden” vervangen door: of een geldboete van de eerste categorie. 

 

Artikel XXXVII 

 

In artikel 19 van de Landsverordening arbeid vreemdelingen wordt  

“of een geldboete van ten hoogste honderdduizend gulden” vervangen 

door: of een geldboete van de vijfde categorie. 

 

Artikel XXXVIII 

 

Artikel 24 van de Landsverordening Assurantiebemiddelingsbedrijf  

wordt als volgt gewijzigd: 

 

 1. In het eerste lid wordt “en geldboete van ten hoogste vijftigduizend  
gulden” vervangen door: en een geldboete van de vijfde categorie. 

 

 2. In het tweede lid wordt “en geldboete van ten hoogste  
vierhonderdduizend gulden” vervangen door: en een geldboete van de 
zesde categorie. 
 

Artikel XXXIX 

 

In artikel 31, eerste lid, van de Landsverordening basisadministratie  

persoonsgegevens wordt “of geldboete van ten hoogste tweeduizend 

gulden” vervangen door: of een geldboete van de tweede categorie. 

 

Artikel XL 

 

De Landsverordening basisonderwijs wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. Artikel 22 wordt als volgt gewijzigd: 

a. In het eerste lid wordt “met een geldboete van ten hoogste  

honderd gulden” vervangen door: met een geldboete van de eerste 

categorie. 

b. In het tweede lid wordt “een geldboete van ten hoogste  

tweehonderd gulden” vervangen door: een geldboete van de eerste 

categorie. 

 

2. In artikel 33, eerste lid, wordt “bedoeld in artikel 257 van het  

Wetboek van Strafrecht” vervangen door: bedoeld in artikel 2:208 van het 

Wetboek van Strafrecht. 

 

Artikel XLI 

 

De Landsverordening beëindiging arbeidsovereenkomsten wordt als  

volgt gewijzigd: 
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1. In artikel 8, eerste lid, wordt “of geldboete van ten hoogste  

tienduizend gulden” vervangen door “of een geldboete van de derde 

categorie”. 

 

2. Artikel 8a wordt als volgt gewijzigd: 

a. In het eerste lid wordt “of geldboete van ten hoogste vijfduizend  

gulden” vervangen door: of een geldboete van de tweede categorie. 

b. In het tweede lid wordt “of een geldboete van ten hoogste  

zeshonderd gulden” vervangen door: of een geldboete van de tweede 

categorie. 

 

Artikel XLII 

 

De Landsverordening beginselen gevangeniswezen wordt als volgt  

gewijzigd: 

 

1. In artikel 4, eerste lid, vervalt te zinsnede: en het bepaalde in  

artikel 29 van het Wetboek van Strafrecht. 

 

2. In artikel 6, onder a, wordt “de artikelen 39 en 39c van het  

Wetboek van Strafrecht” vervangen door: de artikelen 1:81, 1:82 en 1:83 

van het Wetboek van Strafrecht. 

 

Artikel XLIII 

 

In artikel 53 van de Landsverordening belasting op bedrijfsomzetten  

wordt “Met een geldboete van ten hoogste tienduizend gulden” vervangen 

door: Met een geldboete van de derde categorie. 

 

Artikel XLIV 

 

De Landsverordening belastingfaciliteiten industriële ondernemingen  

wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. In artikel 13 wordt “en geldboete van ten hoogste  

vijfentwintigduizend gulden” vervangen door: en een geldboete van de 

vierde categorie. 

 

2. Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd: 

a. In het tweede lid wordt “of geldboete van ten hoogste duizend  

gulden” vervangen door: of een geldboete van de tweede categorie. 

b. In het derde lid wordt “of geldboete van ten hoogste zeshonderd  

gulden” vervangen door: of een geldboete van de tweede categorie. 

 

Artikel XLV 

 

In artikel 12, tweede lid, van de Landsverordening bescherming  

persoonsgegevens wordt “Artikel 285 van het Wetboek van Strafrecht” 

vervangen door: Artikel 2:232 van het Wetboek van Strafrecht. 

 

Artikel XLVI 

 

De Landsverordening bescherming Staatsgeheimen wordt als volgt  

gewijzigd: 



AB 2015, no. 9 12 

 

1. In het opschrift wordt “van de Staat” vervangen door: van het  

Land. 

 

2. In de artikelen 1 en 2, eerste lid, wordt “de Staat” telkens  

vervangen door: het Land. 

 

3. In artikel 1 wordt “een staatsbedrijf” vervangen door: een  

landsbedrijf. 

 

4. In artikel 8 wordt "Staat" telkens vervangen door: Land. 

 
Artikel XLVII 

 

Artikel 4 van de Landsverordening betreffende de registratie van  
dienstplichtigen wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. In het eerste lid wordt “geldboete van ten hoogste honderdvijftig  
gulden” vervangen door: een geldboete van de eerste categorie. 
 

2. In het tweede lid wordt “geldboete van ten hoogste zeshonderd  
gulden” vervangen door: een geldboete van de tweede categorie.  
 

Artikel XLVIII 

 

De Landsverordening drinkwater wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. Artikel 40 wordt als volgt gewijzigd: 

a. In het eerste lid, onderdeel a, en het tweede lid, onderdeel a, 

wordt  

“een geldboete van ten hoogste tweehonderdduizend gulden” telkens 

vervangen door: een geldboete van de zesde categorie. 

b. In het eerste lid, onderdeel b, en het tweede lid, onderdeel b,  

wordt “een geldboete van ten hoogste honderdduizend gulden” telkens 

vervangen door: een geldboete van de vijfde categorie. 

 

2. Artikel 41 wordt als volgt gewijzigd: 

a. In het eerste lid wordt “een geldboete van ten hoogste  

tweehonderdvijftigduizend gulden” vervangen door: een geldboete van de 

zesde categorie. 

b. In het tweede lid wordt “een geldboete van ten hoogste  

honderdduizend gulden” vervangen door: een geldboete van de vijfde 

categorie. 

 

Artikel XLIX 

 

Artikel 12 van de Landsverordening economische zones wordt als volgt  

gewijzigd: 

 

1. In het eerste lid wordt “met geldboete van ten hoogste  

honderdduizend gulden” vervangen door: met een geldboete van de vierde 

categorie. 

 

2. In het tweede lid wordt “met geldboete van ten hoogste  

vijftigduizend gulden” vervangen door: met een geldboete van de derde 

categorie. 



AB 2015, no. 9 13 

 
  3. In het derde lid wordt “met geldboete van ten hoogste  

vijftigduizend gulden” vervangen door: met een geldboete van de derde 

categorie. 

 

Artikel L 

 

In artikel 24, eerste lid, van de Landsverordening financiële bijstand  

wordt “of een geldboete van ten hoogste vijfduizend gulden” vervangen 

door: of een geldboete van de tweede categorie. 

 

Artikel LI 

 

De Landsverordening funderend onderwijs wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. In artikel 8, eerste lid, wordt “Titel XIV van het Wetboek van  

Strafrecht” vervangen door “Titel XIII van het Wetboek van Strafrecht” en 

wordt “de artikelen 315 of 316” vervangen door: de artikelen 2:275 of 

2:276. 

 

2. In artikel 30, eerste lid, wordt “Titel XIV van het Wetboek van  

Strafrecht” vervangen door: Titel XIII van het Wetboek van Strafrecht. 

 
Artikel LII 

 

De Landsverordening grondslagen natuurbeheer en –bescherming  

wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. Artikel 33 wordt als volgt gewijzigd: 

 

 a. In het eerste lid wordt “hetzij gevangenisstraf van ten hoogste vier 
jaren, hetzij geldboete van ten hoogste een miljoen  

gulden, hetzij beide straffen” vervangen door: gevangenisstraf van ten 

hoogste vier jaren of een geldboete van de zesde categorie.  
 b. In het tweede lid wordt “hetzij gevangenisstraf van ten hoogste een 
jaar, hetzij geldboete van ten hoogste  
honderdduizend gulden , hetzij beide straffen” vervangen door: 
gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of een geldboete van de vijfde 
categorie. 
 c. In het derde lid wordt “hetzij hechtenis van ten hoogste zes maanden, 

hetzij een geldboete van  
vijfentwintigduizend gulden, hetzij beide straffen” vervangen door: 
hechtenis van ten hoogste zes maanden of een geldboete van de vierde 
categorie. 
 d. Het vierde tot en met zesde lid vervalt onder vernummering van het 
zevende lid tot vierde lid.  

  e. Het vierde lid (nieuw) komt te luiden:  
 7. Handelen in strijd met artikel 17 wordt gestraft met hechtenis van ten 
hoogste een jaar of een geldboete van de derde categorie. 
 

 2. In artikel 35, eerste lid, wordt “de artikelen 35, 36 en 38b tot 

en met 38d van het Wetboek van Strafrecht” vervangen door: de 

artikelen 1:68, 1:71 en 1:74 tot en met 1:76 van het Wetboek van 

Strafrecht. 
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Artikel LIII 

 

De Landsverordening houdende beginselen en voorschriften omtrent  

maatregelen ten opzichte van jeugdige personen wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. In de artikelen 19, eerste lid, 20, eerste lid, 21 en 22, eerste lid,  

wordt “van artikel 41 van het Wetboek van Strafrecht” telkens vervangen 

door: van artikel 1:174 van het Wetboek van Strafrecht. 

 

2. In artikel 28 vervalt de zinsnede: ingevolge artikel 27, 28, 36,  

41octies, 41novies of 79bis van het Wetboek van Strafrecht. 

 

Artikel LIV 

 

Artikel 12 van de Landsverordening houdende bepalingen betreffende  

de verklaringen van overlijden, af te geven door de geneeskundigen in Sint 

Maarten wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. In het eerste lid wordt “Met geldboete van ten hoogste honderd  

gulden” vervangen door “Met een geldboete van de eerste categorie” en 

wordt “met geldboete van ten hoogste vijfhonderd gulden” vervangen 

door: met een geldboete van de tweede categorie. 

 

2. In het tweede lid wordt “Met geldboete van ten hoogste  

driehonderd gulden” vervangen door “Met een geldboete van de eerste 

categorie” en wordt “met geldboete van ten hoogste vijfhonderd gulden, 

met een geldboete van de tweede categorie. 

 
3. In het derde lid wordt “Met geldboete van ten hoogste honderd  

gulden” vervangen door: Met een geldboete van de eerste categorie. 

 

Artikel LV 

 

De Landsverordening, houdende bepalingen omtrent het vervoer, de  

in-, uit- en doorvoer, aanmaak, verkoop en opslag van buskruit en andere 

licht ontplofbare stoffen wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. In artikel 2 wordt “geldboete van vijfentwintig tot duizend gulden”  

vervangen door: een geldboete van de tweede categorie. 

 

2. In artikel 5 wordt “geldboete van vijf tot drie honderd gulden”  

vervangen door: een geldboete van de eerste categorie. 

 

3. In artikel 6 wordt “kunnen die in de artikelen 2 en 5 bepaalde  

straffen met een derde worden verhoogd.” vervangen door: wordt de op 

het feit gestelde gevangenisstraf met een derde verhoogd en wordt de in 

de artikelen 2 en 5 op het feit gestelde geldboete verhoogd naar de 

naasthogere categorie. 

 

Artikel LVI 

 

In artikel 1 van de Landsverordening houdende bepalingen tegen  

verstekelingen wordt “of geldboete van ten hoogste vijfhonderd gulden” 

vervangen door: of een geldboete van de eerste categorie. 
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Artikel LVII 

 

De Landsverordening houdende bepalingen ter bestrijding van  

besmettelijke ziekten wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. In artikel 49 wordt “een geldboete van ten hoogste vijfentwintig  

gulden” vervangen door: een geldboete van de eerste categorie. 

 

2. Artikel 49a wordt als volgt gewijzigd: 

a. In het eerste lid wordt “een geldboete van ten hoogste vijftig  

gulden” vervangen door: een geldboete van de eerste categorie. 

b. In het tweede lid wordt “een geldboete van ten hoogste honderd  

gulden” vervangen door: een geldboete van de eerste categorie. 

c. In het derde lid wordt “krachtens het eerste lid van artikel 76 van  

het Wetboek van Strafrecht” vervangen door: krachtens artikel 1:149 van 

het Wetboek van Strafrecht. 

 

3. In artikel 50, aanhef, wordt “een geldboete van ten hoogste  

honderd gulden” vervangen door: een geldboete van de eerste categorie.  

 

4. In artikel 51, aanhef, wordt “een geldboete van ten hoogste  

vijfenzeventig gulden” vervangen door: een geldboete van de eerste 

categorie. 

 
5. In artikel 51bis wordt “geldboete van ten hoogste  

tweehonderdvijftig gulden” vervangen door: een geldboete van de eerste 

categorie. 

 

Artikel LVIII 

 

In artikel 7 van de Landsverordening houdende bepalingen tot het  

bergen van petroleum en andere licht ontvlambare oliën wordt “en 

geldboete van 100 tot 300 gulden” vervangen door: en een geldboete van 

de eerste categorie. 

 

Artikel LIX 

 

De Landsverordening houdende enige regelingen van burgerrechtelijke  

aard bij botsing, aan- of overrijding met motorrijtuigen en houdende 

regeling van de ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen 

wordt als volgt gewijzigd: 

 

 1. In artikel 3, tweede lid, wordt “in het eerste of vierde lid van artikel  

313 of in artikel 439 van het Wetboek van Strafrecht omschreven,” 
vervangen door: , omschreven in artikel 2:273, eerste of vijfde lid, of in 
artikel 3:1 van het Wetboek van Strafrecht,. 
 

 2. In artikel 5, eerste lid, wordt “en een geldboete van ten hoogste  
twaalfhonderd gulden” vervangen door: en een geldboete van de tweede 
categorie. 
 

Artikel LX 

 

In artikel 15 van de Landsverordening houdende regeling van de  
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invordering van belastingen, bijdragen en vergoedingen door middel van 

dwangschriften alsmede van de rechtspleging inzake van belastingen, 

bijdragen en vergoedingen wordt “artikel 76 van het Wetboek van 

Strafrecht” vervangen door: artikel 1:149 van het Wetboek van Strafrecht. 

 

Artikel LXI 

 

De Landsverordening houdende regeling van het gebruik van  

stoomketels wordt als volgt gewijzigd: 

 

 1. Artikel 47, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd: 
 a. In onderdeel I wordt “met een geldboete van ten hoogste duizend  
gulden” vervangen door: met een geldboete van de tweede categorie. 

 b. In onderdeel II wordt “met een geldboete van ten hoogste  
vijfhonderd gulden” vervangen door: met een geldboete van de eerste 
categorie. 
 

 2. In de artikelen 48 en 49 wordt “met een geldboete van ten hoogste 
vijfhonderd gulden” telkens vervangen door: met een geldboete van de 
eerste categorie. 
 

Artikel LXII 

 

In artikel 2, eerste lid, aanhef, van de Landsverordening houdende  

regels betreffende de bescherming van de titel registeraccountant wordt 

“Met geldboete van ten hoogste duizend gulden” vervangen door: Met een 

geldboete van de tweede categorie. 

 

Artikel LXIII 

 

Artikel 9 van de Landsverordening houdende voorschriften in het  

belang van de volksgezondheid met betrekking tot bestrijdingsmiddelen 

van schadelijke dieren en planten wordt als volgt gewijzigd: 

 

 1. In het eerste lid wordt “of geldboete van ten hoogste honderd  
gulden” vervangen door: of een geldboete van de eerste categorie. 
 
 2. In het tweede lid wordt “artikel 76, eerste lid, van het Wetboek van 
Strafrecht” vervangen door: artikel 1:149 van het Wetboek van Strafrecht. 
 

Artikel LXIV 

 

De Landsverordening, houdende voorschriften op het slachten van vee  

en het verkopen van vlees wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. In artikel 4, derde lid, wordt “met een boete van twaalf gulden  

vijftig” vervangen door: met een geldboete van de eerste categorie. 

 

2. In artikel 10, eerste lid, wordt “met een boete van vijfentwintig tot  

vijftig gulden” vervangen door: met een geldboete van de eerste 

categorie. 

 

3. In artikel 11 wordt “met een boete van vijftig tot honderd gulden”  

vervangen door: met een geldboete van de eerste categorie. 

 

 

 



AB 2015, no. 9 17 

Artikel LXV 

 

Artikel 3 van de Landsverordening identificatieplicht wordt als volgt  

gewijzigd: 

 

1. In het eerste lid wordt “een geldboete van ten hoogste  

vijftienduizend gulden” vervangen door: een geldboete van de derde 

categorie. 

 

2. In het tweede lid wordt ” krachtens artikel 76 van het Wetboek van  

Strafrecht gesteld, kan hechtenis of een geldboete tot het dubbele van het 

in het eerste lid voor elk gestelde maximum worden opgelegd” vervangen 

door: krachtens artikel 1:149 van het Wetboek van Strafrecht gesteld, kan 

hechtenis van ten hoogste 12 maanden of een geldboete van de vierde 

categorie worden opgelegd. 

 

Artikel LXVI 

 

De Landsverordening identificatie bij financiële dienstverlening wordt  

als volgt gewijzigd: 

 

1. In artikel 9c, eerste lid, en artikel 9d, tweede lid, wordt “artikel 76  

van het Wetboek van Strafrecht” telkens vervangen door: artikel 1:149 

van het Wetboek van Strafrecht. 

 

2. Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd: 

a. In het eerste lid wordt “met geldboete van ten hoogste  

vijfhonderdduizendduizend gulden,” vervangen door: met een geldboete 

van de zesde categorie,. 

b. In het tweede lid wordt “met geldboete van ten hoogste  

tweehonderdvijftigduizend gulden,” vervangen door: met een geldboete 

van de zesde categorie,. 

 

Artikel LXVII 

 

De Landsverordening Identiteitskaarten wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. In artikel 9 wordt “of geldboete van ten hoogste  

tweehonderdenvijftig gulden” vervangen door: of een geldboete van de 

eerste categorie.  

 

2. In artikel 10 wordt “met een geldboete van ten hoogste vijfduizend  

gulden” vervangen door: met een geldboete van de tweede categorie. 

 

Artikel LXVIII 

 

De Landsverordening Inspectie voor de Volksgezondheid wordt als  

volgt gewijzigd: 

 

1. In artikel 28, derde lid, wordt: “artikel 76 van het Wetboek van  

Strafrecht” vervangen door: artikel 1:149 van het Wetboek van Strafrecht. 

 

2. In artikel 40, eerste lid, wordt: “hetzij geldboete van ten hoogste  

vijftigduizend gulden” vervangen door: hetzij een geldboete van de vijfde 

categorie. 
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3. Artikel 41 wordt als volgt gewijzigd:  

 
a. In het eerste lid wordt “met een geldboete van ten hoogste  

tweehonderdvijftigduizend gulden” vervangen door: met een geldboete 

van de zesde categorie. 

b. In het tweede lid wordt “met een geldboete van ten hoogste  

honderdduizend gulden” vervangen door: met een geldboete van de vijfde 

categorie. 

 

Artikel LXIX 

 

De Landsverordening integriteitbevordering ministers wordt als volgt  

gewijzigd: 

 

 1. Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:  

 

 a. Het eerste lid, onderdelen a tot en met k, komen te luiden: 
 a. de misdrijven, omschreven in titel IX van het tweede boek; 
 b. de misdrijven, omschreven in titel X van het tweede boek; 
  c. de misdrijven, omschreven in de artikelen 2:184, 2:185 en  
2:186; 

 d. de misdrijven, omschreven in titel XXII van het tweede boek; 
 e. de misdrijven, omschreven in de artikelen 2:294 en 2:295; 
   f. de misdrijven, omschreven in de artikelen 2:298, 2:299 en  
2:301; 
 g. de misdrijven, omschreven in de artikelen 2:305, 2:306 en  
2:310; 
 h. de misdrijven, omschreven in titel XXVI van het tweede boek; 

   i. de misdrijven omschreven in de artikelen 2:348, 2:349, 2:350,  
2:351 en 2:355; 
  j. de misdrijven, omschreven in de artikelen 2:397, 2:398 en  
2:399; 
 k. de misdrijven, omschreven in titel XXXI van het tweede boek. 

 b. In artikel 10, tweede lid, wordt “de artikelen 230, 231, 232 en 239  
van het Wetboek van Strafrecht” vervangen door: de artikelen 2:184, 

2:185 en 2:186 van het Wetboek van Strafrecht.  

 

 2. In artikel 17 wordt “of een geldboete van ten hoogste  

honderdduizend gulden” vervangen door: of een geldboete van de vijfde 

categorie. 

 

Artikel LXX 

 

In artikel 9 van de Landsverordening invoer kleine dieren wordt “of  

geldboete van ten hoogste tweehonderd gulden” vervangen door: of een 

geldboete van de eerste categorie. 

 

Artikel LXXI 

 

De Landsverordening I., U. en D wordt als volgt gewijzigd: 

 
 1. In artikel 219 wordt “de artikelen 185 tot en met 188 en artikel 190  
van het Wetboek van Strafrecht” vervangen door: de artikelen 2:132 tot 
en met 2:135 en artikel 2:137 van het Wetboek van Strafrecht. 
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 2. In artikel 233, eerste lid, wordt “en geldboete van ten hoogste  
honderdduizend gulden” vervangen door: en een geldboete van de vijfde 

categorie. 
 

 3. In artikel 233A, eerste lid, wordt “en geldboete van ten hoogste  
vijftigduizend gulden” vervangen door: en een geldboete van de vijfde 

categorie. 
 

 4. In artikel 233B, eerste lid, wordt “en geldboete van ten hoogste  
vijfentwintigduizend gulden” vervangen door: en een geldboete van de 
vierde categorie. 
 
 5. In artikel 233D wordt “in artikel 32, eerste lid van het Wetboek van 

Strafrecht” vervangen door: in artikel 1:64, eerste lid, van het Wetboek 
van Strafrecht. 
 
 6. Artikel 235 wordt als volgt gewijzigd: 
 a. In het eerste lid wordt “en een geldboete van ten hoogste 
vijftigduizend gulden” vervangen door: en een geldboete van de vijfde 

categorie. 
 b. In het tweede lid wordt “en een geldboete van ten hoogste 
tweehonderd en vijftigduizend gulden” vervangen door: en een geldboete 

van de zesde categorie. 
 

 7. In artikel 241, derde lid, wordt “met een geldboete van ten hoogste  
vijfentwintigduizend gulden” vervangen door: met een geldboete van de 
vierde categorie. 

 

 8. Artikel 244 wordt als volgt gewijzigd: 

 a. In het eerste lid wordt “met een geldboete van ten hoogste  
vijftigduizend gulden” vervangen door: met een geldboete van de vijfde 
categorie. 
 b. In het tweede lid wordt “met een geldboete van ten hoogste  
honderdduizend gulden” vervangen door: met een geldboete van de vijfde 
categorie. 
 

 9. In artikel 249, tweede lid, wordt “met een boete van tweehonderd  
gulden” vervangen door: met een geldboete van de eerste categorie. 

 

  10. Artikel 252 wordt als volgt gewijzigd: 

 a. In het eerste lid wordt “met een boete van vijfhonderd tot  
vijfduizend gulden” vervangen door: met een geldboete van de tweede 
categorie. 
 b. In het tweede lid wordt “met een boete van tweehonderd gulden”  
vervangen door: met een geldboete van de eerste categorie. 
 

  11. In de artikelen 253, 255 en 257 wordt “met een boete van  
vijfhonderd tot vijfduizend gulden” telkens vervangen door: met een 
geldboete van de tweede categorie. 

 

  12. Artikel 258 wordt als volgt gewijzigd: 

 a. In het eerste en derde lid wordt “en geldboete van ten hoogste  

tienduizend gulden” telkens vervangen door: en een geldboete van de 
derde categorie. 
 b. In het tweede lid wordt “en geldboete van ten hoogste  
twintigduizend gulden” vervangen door: en een geldboete van de vierde 
categorie. 
 

  13. In artikel 258a wordt “met geldboete van ten hoogste vijfduizend  
gulden” vervangen door: met een geldboete van de tweede categorie. 
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Artikel LXXII 

 

Artikel 25 van de Landsverordening kinderopvang wordt als volgt  

gewijzigd: 

 

1. In het eerste en tweede lid wordt “of een geldboete van ten  

hoogste duizend gulden” telkens vervangen door: of een geldboete van de 

tweede categorie. 

 

2. In het derde lid wordt “of een geldboete van ten hoogste vijf  

duizend gulden” vervangen door: of een geldboete van de tweede 

categorie. 

 

Artikel LXXIII 

 

De Landsverordening maritiem beheer wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. Artikel 80 wordt als volgt gewijzigd: 

a. In het eerste en tweede lid wordt “een geldboete van maximaal  

vijfentwintigduizend gulden” telkens vervangen door: een geldboete van 

de vierde categorie. 

b. In het derde lid wordt na “artikel 24,” ingevoegd “artikel 26,” en  

wordt “een geldboete van maximaal honderdduizend gulden” vervangen 

door: een geldboete van de vijfde categorie. 

 

2. Artikel 81 wordt als volgt gewijzigd: 

a. In het eerste lid wordt “met geldboete van maximaal één miljoen  

gulden” vervangen door: met een geldboete van de zesde categorie. 

b. In het tweede lid wordt “met geldboete van maximaal  

honderdduizend gulden” vervangen door: met een geldboete van de vijfde 

categorie. 

 

3. In artikel 82 wordt “met een geldboete van maximaal  

honderdduizend gulden” vervangen door: met een geldboete van de vijfde 

categorie. 

 

Artikel LXXIV 

 

In artikel 19, eerste lid, aanhef, van de Landsverordening medische  

hulp wordt “of een geldboete van ten hoogste vijfduizend gulden” 

vervangen door: of een geldboete van de tweede categorie. 

 

Artikel LXXV 

 

De Landsverordening melding ongebruikelijke transacties wordt als  

volgt gewijzigd: 

 

1. In artikel 1, eerste lid, onderdeel j, wordt “Titel XXXA” vervangen  

door: Titel XXXI. 

 

2. In artikel 22d, eerste lid, en artikel 22e, tweede lid, wordt “artikel  

76 van het Wetboek van Strafrecht” telkens vervangen door: artikel 1:149 

van het Wetboek van Strafrecht. 

 
3. Artikel 23 wordt als volgt gewijzigd: 
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a. In het eerste lid wordt “met geldboete van ten hoogste  

vijfhonderdduizend gulden” vervangen door: met een geldboete van de 

zesde categorie. 

b. In het tweede lid wordt “met geldboete van ten hoogste  

tweehonderdvijftigduizend gulden” vervangen door: met een geldboete 

van de zesde categorie. 

 

Artikel LXXVI 

 

De Landsverordening minimumlonen wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd: 

a. In het eerste lid wordt “en geldboete van ten hoogste  

vijfentwintigduizend gulden” vervangen door: en een geldboete van de 

vierde categorie. 

b. In het tweede lid wordt “en geldboete van ten hoogste tienduizend  

gulden” vervangen door: en een geldboete van de derde categorie. 

 

2. Artikel 19 wordt als volgt gewijzigd: 

a. In het tweede lid wordt “of geldboete van ten hoogste duizend  

gulden” vervangen door: of een geldboete van de tweede categorie. 

b. In het derde lid wordt “of geldboete van ten hoogste zeshonderd  

gulden” vervangen door: of een geldboete van de tweede categorie. 

 

Artikel LXXVII 

 

In artikel 27, eerste lid, van de Landsverordening  

ondernemingspensioenfondsen wordt “met geldboete van ten hoogste 

driehonderd gulden” vervangen door: met een geldboete van de eerste 

categorie. 

 

Artikel LXXVIII 

 

Artikel 15 van de Landsverordening Ongevallenverzekering wordt als  

volgt gewijzigd: 

 

1. In het eerste en derde lid wordt “of geldboete van ten hoogste  

tienduizend gulden” telkens vervangen door: of een geldboete van de 

derde categorie. 

 

2. In het tweede lid wordt “of een geldboete van ten hoogste  

tienduizend gulden” vervangen door: of een geldboete van de derde 

categorie. 

 

Artikel LXXIX 

 

De Landsverordening op de dividendbelasting 2000 wordt als volgt 

gewijzigd: 

 

 1. In artikel 29 wordt “of een geldboete van ten hoogste tienduizend 
gulden” vervangen door: of een geldboete van de derde categorie. 

 

 2. In artikel 30, eerste en tweede lid, wordt “of een geldboete van ten 

hoogste tweehonderdduizend gulden” telkens vervangen door: of een 
geldboete van de zesde categorie. 
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 3. In artikel 31 wordt “Met een geldboete van ten hoogste tienduizend 

gulden” vervangen door: Met een geldboete van de derde categorie. 
 

 4. Artikel 32 wordt als volgt gewijzigd: 

 a. In het eerste lid wordt “een geldboete van ten hoogste 
honderdduizend gulden” vervangen door: een geldboete van de vijfde 
categorie. 
 b. In het tweede lid wordt “een geldboete van ten hoogste vijftigduizend 
gulden” vervangen door: een geldboete van de vijfde categorie. 

 
 5. Artikel 33 wordt als volgt gewijzigd: 

 a. In het eerste lid wordt “met een geldboete van ten hoogste 
tienduizend gulden” vervangen door: met een geldboete van de derde 
categorie. 
 b. In het tweede lid wordt “met een geldboete van ten hoogste 
vijfduizend gulden” vervangen door: met een geldboete van de tweede 
categorie. 
 

A.  

 

 In artikel 29, 31 en 33, eerste lid, wordt “geldboete van ten hoogste 

tienduizend gulden” telkens vervangen door: geldboete van de derde 

categorie. 

 

B.  

 

 In artikel 30, eerste en tweede lid, wordt “geldboete van ten hoogste 

tweehonderdduizend gulden” telkens vervangen door: geldboete van de 

zesde categorie. 

 

C.  

 

 In artikel 32, eerste respectievelijk tweede lid, wordt “geldboete van ten 

hoogste honderdduizend gulden” respectievelijk “geldboete van ten 

hoogste vijftigduizend gulden” vervangen door: geldboete van de vijfde 

categorie. 

 

D.  

 

 In artikel 33, tweede lid, wordt “geldboete van ten hoogste vijfduizend 

gulden” vervangen door: geldboete van de tweede categorie. 

 

Artikel LXXX 

 

In artikel 49, eerste lid, aanhef, van de Landsverordening op de  

geneesmiddelenvoorziening wordt “of geldboete van ten hoogste 

vijfduizend gulden” vervangen door: of een geldboete van de tweede 

categorie. 

 

Artikel LXXXI 

 

De Landsverordening op de justitiële documentatie en op de  

verklaringen omtrent het gedrag wordt als volgt gewijzigd: 
 

1. Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd: 
a. In het eerste lid, onderdeel a, onder 2, wordt “artikel 474 van het  
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Wetboek van Strafrecht” vervangen door: artikel 3:52 van het Wetboek 
van Strafrecht. 

b. Het tweede en derde lid komen te luiden: 
2. Met veroordeling wordt gelijkgesteld het in artikel 1:80  

respectievelijk artikel 1:81 van het Wetboek van Strafrecht bedoelde bevel 

van de rechter tot plaatsing in een psychiatrische inrichting respectievelijk 
tot terbeschikkingstelling. 

3. Met veroordeling wordt mede gelijkgesteld het in artikel 1:174  
van het Wetboek van Strafrecht bedoelde bevel van de rechter tot 
plaatsing in een inrichting voor jeugdigen. 

 
2. Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd: 

a. In het derde lid, onderdeel a, wordt “artikel 17a van het Wetboek  
van Strafrecht” vervangen door: artikel 1:19 van het Wetboek van 
Strafrecht. 

b. Het vierde lid vervalt. 
 

3. In artikel 11, onderdeel b, wordt “met een geldboete van niet meer  

dan vijftig gulden” vervangen door: met een geldboete van de eerste 

categorie. 
 

4. Artikel 31 wordt als volgt gewijzigd: 
a. In het tweede lid, wordt “geldboete van ten hoogste twaalfhonderd  

gulden” vervangen door: een geldboete van de tweede categorie. 
b. In het derde lid, wordt “geldboete van ten hoogste zeshonderd  

gulden” vervangen door: een geldboete van de tweede categorie. 
 

Artikel LXXXII 

 

De Landsverordening op de telecommunicatievoorzieningen wordt als  

volgt gewijzigd: 

 

1. In artikel 10, eerste lid, onderdeel b, wordt “de artikelen 387, 390,  

390 bis en 391 van het Wetboek van Strafrecht” vervangen door: de 

artikelen 2:234 tot en met 2:237 van het Wetboek van Strafrecht. 

 

2. Artikel 35 wordt als volgt gewijzigd: 

a. In het eerste lid, aanhef, wordt “of geldboete van  

vijfentwintigduizend gulden” vervangen door: of een geldboete van de 

vierde categorie. 

b. In het tweede lid wordt “of geldboete van honderdduizend gulden”  

vervangen door: of een geldboete van de vijfde categorie. 

c. In het derde lid, aanhef, wordt “of geldboete van tienduizend  

gulden” telkens vervangen door: of een geldboete van de derde categorie. 

d. In het vierde lid wordt “of een geldboete van tienduizend gulden”  

vervangen door: of een geldboete van de derde categorie. 

 

Artikel LXXXIII 

 

In artikel 8, eerste lid, van de Landsverordening op de weerkorpsen  

wordt “of een geldboete van ten hoogste zestigduizend gulden” vervangen 

door: of een geldboete van de vijfde categorie. 

 

Artikel LXXXIV 

 

Artikel 78 van de Landsverordening op het Notarisambt wordt als volgt  

gewijzigd: 

 

1. In het tweede lid wordt “of een geldboete van ten hoogste  
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tienduizend gulden” vervangen door: of een geldboete van de derde 

categorie. 

 

2. In het derde lid wordt “of een geldboete van ten hoogste  

vijfduizend gulden” vervangen door: of een geldboete van de tweede 

categorie.  

 

3. In het vierde lid wordt “een geldboete van ten hoogste duizend  

gulden” vervangen door: een geldboete van de tweede categorie. 

 

Artikel LXXXV 

 

In artikel 15, eerste lid, van de Landsverordening op het ter  

beschikking stellen van arbeidskrachten wordt  “of geldboete van ten 

hoogste vijfentwintigduizend gulden” vervangen door: of een geldboete 

van de vierde categorie. 

 

Artikel LXXXVI 

 

In artikel 30 van de Landsverordening openbare straathandel wordt  

“met geldboete van ten hoogste duizend gulden” vervangen door: met een 

geldboete van de tweede categorie. 

 

Artikel LXXXVII 

 

Artikel 18 van de Landsverordening opruiming van schepen en wrakken  

wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. In het eerste lid wordt “een geldboete van ten hoogste NAf  

100.000,-,” vervangen door: een geldboete van de vijfde categorie,. 

 

2.  In het tweede en derde lid wordt “een geldboete van ten hoogste  

NAf 50.000,-,” telkens vervangen door: een geldboete van de vijfde 

categorie,. 

 

Artikel LXXXVIII 

 

De Landsverordening organisatie bloedvoorziening wordt als volgt  

gewijzigd: 

 

1. In artikel 19, eerste lid, wordt “de artikelen 185 tot en met 188 en  

190 van het Wetboek van Strafrecht” vervangen door: de artikelen 2:132 

tot en met 2:135 van het Wetboek van Strafrecht. 

 

2. In artikel 20, eerste lid, aanhef, wordt: “of geldboete van ten  

hoogste vijftigduizend gulden” vervangen door: of een geldboete van de 

vijfde categorie. 

 
3. Artikel 21 wordt als volgt gewijzigd: 

a. In het eerste lid wordt: “met een geldboete van ten hoogste  

vijfentwintigduizend gulden” vervangen door: met een geldboete van de 

vierde categorie. 

b. In het tweede lid wordt: “met een geldboete van ten hoogste  

vijftigduizend gulden” vervangen door: met een geldboete van de vijfde 

categorie. 
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Artikel LXXXIX 

 

De Landsverordening overeenkomsten langs elektronische weg wordt  

als volgt gewijzigd: 

 

1. Artikel 31 wordt als volgt gewijzigd: 

a. In het eerste lid wordt “en geldboete van ten hoogste  

tweehonderdvijftigduizend gulden” vervangen door: en een geldboete van 

de zesde categorie. 

b. In het tweede lid wordt “en geldboete van ten hoogste  

honderdvijftigduizend gulden” vervangen door: en een geldboete van de 

zesde categorie. 

c. In het derde lid wordt “of geldboete van ten hoogste  

honderdduizend gulden” vervangen door: of een geldboete van de vijfde 

categorie. 

 

2. Artikel 32 wordt als volgt gewijzigd: 

a. In het eerste lid wordt “een geldboete van ten hoogste  

tweehonderdvijftigduizend gulden” vervangen door: een geldboete van de 

zesde categorie. 

b. In het tweede lid wordt “een geldboete van ten hoogste  

honderdduizend gulden” vervangen door: een geldboete van de vijfde 

categorie. 

  

Artikel XC 

 

In artikel 31, eerste en tweede lid, van de Landsverordening  

parlementaire enquête wordt “in de artikelen 198 tot en met 198c van het 

Wetboek van Strafrecht” telkens vervangen door: in de artikelen 2:147 en 

2:148 van het Wetboek van Strafrecht. 

 

Artikel XCI 

 

Artikel 31 van de Landsverordening personenvervoer wordt als volgt  

gewijzigd: 

 

1. In het eerste lid wordt “of geldboete van ten hoogste duizend  

gulden” vervangen door: of een geldboete van de tweede categorie. 

 

2. In het tweede en het vierde lid wordt “of geldboete van ten 

hoogste  

vijfhonderd gulden” telkens vervangen door: of een geldboete van de 

eerste categorie. 

 
3. In het derde lid wordt “krachtens artikel 76 van het Wetboek van  

Strafrecht gesteld, wordt hij gestraft met hechtenis of geldboete tot het 

dubbele van het voor elk gestelde maximum” vervangen door: krachtens 

artikel 1:149 van het Wetboek van Strafrecht gesteld, wordt de op het feit 

gestelde hechtenisstraf verdubbeld en wordt de op het feit gestelde 

geldboete verhoogd naar de naasthogere categorie. 

 
4. In het vierde lid wordt “krachtens artikel 76 van het Wetboek  

gesteld, hechtenis of geldboete tot het dubbele van het voor elk gestelde 

maximum kan worden opgelegd” vervangen door: krachtens artikel 1:149 

van het Wetboek van Strafrecht gesteld, wordt de op het feit gestelde 
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hechtenisstraf verdubbeld en wordt de op het feit gestelde geldboete 

verhoogd naar de naasthogere categorie. 

 

Artikel XCII 

 

In artikel 16, eerste lid, van de Landsverordening rampenbestrijding  

wordt “of een geldboete van ten hoogste vijfduizend gulden” vervangen 

door: of een geldboete van de tweede categorie. 

 

Artikel XCIII 

 

In artikel 11, eerste lid, van de Landsverordening regelende de praktijk  

als vroedvrouw  wordt “met geldboete van ten hoogste honderd gulden” 

vervangen door: met een geldboete van de eerste categorie. 

 

Artikel XCIV 

 

In artikel 7, eerste lid, van de Landsverordening regelende de  

uitoefening van de geneeskunde wordt “met een geldboete van ten 

hoogste driehonderd gulden” vervangen door: met een geldboete van de 

eerste categorie. 

 

Artikel XCV 

 

In artikel 9, eerste lid, van de Landsverordening regelende de  

uitoefening van de tandheelkunst wordt “met geldboete van ten hoogste 

honderd gulden” vervangen door: met een geldboete van de eerste 

categorie. 

 

Artikel XCVI 

 

Artikel 4 van de Landsverordening regelende de verplichting tot  

publicatie van de boekhoudkundige gegevens van bedrijven van openbaar 

nut wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. In het eerste lid wordt “of een geldboete van ten hoogste  

tienduizend gulden” vervangen door: of een geldboete van de derde 

categorie. 

 

2. In het tweede lid wordt “of een geldboete van ten hoogste duizend  

gulden” vervangen door: of een geldboete van de tweede categorie. 

 

Artikel XCVII 

 

De Landsverordening registratie en financiën politieke partijen wordt  

als volgt gewijzigd: 

 

1. Artikel 54 wordt als volgt gewijzigd: 

a. In het eerste lid wordt “of geldboete van ten hoogste tienduizend  

gulden” vervangen door: of een geldboete van de derde categorie. 

b. In het derde lid wordt “artikel 32, eerste lid, onderdeel 1, van het  

Wetboek van Strafrecht” vervangen door: artikel 1:64, eerste lid, 

onderdeel a, van het Wetboek van Strafrecht. 

 

2. In artikel 55, tweede lid, onderdeel a, wordt “de artikelen 198 en  
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200 van het Wetboek van Strafrecht” vervangen door: de artikelen 2:147 

en 2:150 van het Wetboek van Strafrecht. 

 

Artikel XCIII 

 

De Landsverordening regulering indexering lonen wordt als volgt  

gewijzigd: 

 

1. Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd: 

a. In het eerste lid wordt “een geldboete van ten hoogste  

honderdduizend gulden” vervangen door: een geldboete van de vijfde 

categorie. 

b. In het derde lid wordt “een geldboete van ten hoogste tienduizend  

gulden” vervangen door: een geldboete van de derde categorie. 

 

2. Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd: 

a. In het eerste lid wordt “een geldboete van ten hoogste duizend  

gulden” vervangen door: een geldboete van de tweede categorie. 

b. In het tweede lid wordt “een geldboete van ten hoogste 

zeshonderd  

gulden” vervangen door: een geldboete van de tweede categorie. 

 

Artikel XCIX 

 

Artikel 20 van de Landsverordening ruimtelijke ontwikkelingsplanning  

wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. In het eerste lid wordt “of met een geldboete van ten hoogste  

vijfduizend gulden” vervangen door: of met een geldboete van de tweede 

categorie. 

 

2. In het tweede lid wordt “kan hechtenis of een geldboete tot het  

dubbele van het in het eerste lid gesteld maximum worden opgelegd” 

vervangen door: kan hechtenis worden opgelegd tot het dubbele van het in 

het eerste lid gesteld maximum of kan de op het feit gestelde geldboete 

worden verhoogd naar de naasthogere categorie. 

 

Artikel C 

 

In artikel 11, eerste lid, van de Landsverordening schadefonds  

olietankschepen wordt “en geldboete van ten hoogste honderdduizend 

gulden” vervangen door: en een geldboete van de vijfde categorie. 

 

Artikel CI 

 

De Landsverordening secundair beroepsonderwijs en educatie wordt als  

volgt gewijzigd: 

 

1. In artikel 12, tweede lid, wordt “artikel 454b van het Wetboek van  

Strafrecht” vervangen door: artikel 3:20 van het Wetboek van Strafrecht. 

 

2. In artikel 36, eerste lid, wordt “artikel 257 van het Wetboek van  

Strafrecht” vervangen door: artikel 2:208 van het Wetboek van Strafrecht. 
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Artikel CII 

 

In artikel 6, eerste lid, van de Landsverordening speelvergunningsrecht  

hazardspelen wordt “of geldboete van ten hoogste tienduizend gulden” 

vervangen door: of een geldboete van de derde categorie. 

 

Artikel CIII 

 

De Landsverordening strafbaarstelling witwassen van geld wordt als  

volgt gewijzigd: 

 

1. In artikel 1, eerste lid, wordt “met een geldboete van ten hoogste  

een miljoen gulden” vervangen door: met een geldboete van de zesde 

categorie. 

 

2. In artikel 3, eerste lid, wordt “met een geldboete van ten hoogste  

tweehonderdvijftigduizend gulden” vervangen door: met een geldboete 

van de zesde categorie. 

 

Artikel CIV 

 

Artikel 17 van de Landsverordening ter bevordering van  

bedrijfsvestiging en hotelbouw wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. In het eerste lid wordt “of geldboete van ten hoogste zeshonderd  

gulden” vervangen door: of een geldboete van de tweede categorie.  

 

2. In het tweede lid wordt “of geldboete van ten hoogste driehonderd  

gulden” vervangen door: of een geldboete van de eerste categorie. 

 

Artikel CV 

 

Artikel 8 van de Landsverordening ter bevordering van  

grondontwikkeling wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. In het eerste lid wordt “of geldboete van ten hoogste zeshonderd  

gulden” vervangen door: of een geldboete van de tweede categorie. 

 

2. In het tweede lid wordt, “of geldboete van ten hoogste driehonderd  

gulden” vervangen door: of een geldboete van de eerste categorie. 

 

Artikel CVI 

 

De Landsverordening toelating en uitzetting wordt als volgt gewijzigd: 

 

 1. In artikel 23, eerste  en derde lid, wordt  
“geldboete van ten hoogste duizend gulden” telkens vervangen door: 

geldboete van de tweede categorie. 
 
 2. In artikel 23, tweede lid, wordt “of geldboete van ten hoogste  

vijfhonderd gulden” vervangen door: of een geldboete van de eerste 
categorie. 
 

 3. In artikel 24, eerste lid, wordt “of geldboete van ten hoogste duizend 
gulden” vervangen door: of een geldboete van de tweede categorie. 
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Artikel CVII 

 

De Landsverordening toezicht bank- en kredietwezen  

wordt als volgt gewijzigd: 

 

 1. In artikel 36 wordt “de artikelen 200, 355, 356 en 360 van het 
Wetboek van Strafrecht” vervangen door: de artikelen 2:150 en 2:331 van 
het Wetboek van Strafrecht. 
 

 2. Artikel 50 wordt als volgt gewijzigd: 
 a. In het eerste lid wordt “en geldboete van ten hoogste  

vijfhonderdduizend gulden” vervangen door: en een geldboete van de 
zesde categorie. 
 
 b. In het tweede lid wordt “en geldboete van ten hoogste  
tweehonderdvijftigduizend gulden” vervangen door: en een geldboete van 
de zesde categorie. 
 

Artikel CVIII 

 

Artikel 38 van de Landsverordening toezicht beleggingsinstellingen en  

administrateurs wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. In het eerste lid wordt “en geldboete van ten hoogste  

tweehonderdvijftigduizend gulden” vervangen door: en een geldboete van 

de zesde categorie. 

 

2. In het tweede lid wordt “en geldboete van ten hoogste  

vijfhonderdduizend gulden” vervangen door: en een geldboete van de 

zesde categorie. 

 

Artikel CIX 

 

Artikel 15 van de Landsverordening toezicht effectenbeurzen wordt als  

volgt gewijzigd: 

 

1. In het eerste lid wordt “met een geldboete van ten hoogste  

vijfhonderd duizend gulden” vervangen door: met een geldboete van de 

zesde categorie. 

 

2. In het tweede tot en met het vierde lid wordt “met een geldboete  

van ten hoogste één miljoen gulden” telkens vervangen door: met een 

geldboete van de zesde categorie. 

 

Artikel CX 

 

De Landsverordening toezicht op krankzinnigen wordt als volgt  

gewijzigd: 

 

1. In artikel 19, tweede lid, wordt “het tweede lid van artikel 39 van  

het Wetboek van Strafrecht” vervangen door: artikel 1:80, eerste lid, van 

het Wetboek van Strafrecht 

 

2. In artikel 35, eerste lid, wordt “of geldboete van ten hoogste  

zeshonderd gulden” vervangen door: of een geldboete van de tweede 

categorie. 
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3. Artikel 36 wordt als volgt gewijzigd: 

 

a. In de aanhef wordt “Met geldboete van ten hoogste driehonderd  

gulden” vervangen door: Met een geldboete van de eerste categorie. 

 

b. In onderdeel e vervalt de zinsnede: met geldboete van ten hoogste  

zestig gulden wordt gestraft. 

 

Artikel CXI 

 

Artikel 25 van de Landsverordening toezicht trustwezen wordt als volgt  

gewijzigd: 

 

1. In het eerste en derde lid wordt “en geldboete van ten hoogste  

vijfhonderdduizend gulden” telkens vervangen door: en een geldboete van 

de zesde categorie. 

 

2. In het tweede en vierde lid wordt “en geldboete van ten hoogste  

tweehonderdvijftigduizend gulden” telkens vervangen door: en een 

geldboete van de zesde categorie. 

 

Artikel CXII 

 

De Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf wordt als volgt  

gewijzigd: 

 

1. In artikel 70 wordt “de artikelen 200, 355, 356 en 360 van het  

Wetboek van Strafrecht” vervangen door: de artikelen 2:150 en 2:331 van 

het Wetboek van Strafrecht. 

 

2. Artikel 122 wordt als volgt gewijzigd: 

  a. In het eerste lid wordt “en geldboete van ten hoogste vijftigduizend 

gulden” vervangen door: en een geldboete van de vijfde categorie. 
b. In het tweede lid wordt “en geldboete van ten hoogste  

honderdduizend gulden” vervangen door: en een geldboete van de vijfde 

categorie. 

 

Artikel CXIII 

 

In artikel 10 van de Landsverordening tot inschrijving van  

arbeidskrachten wordt “of geldboete van ten hoogste tweehonderd gulden” 

vervangen door: of een geldboete van de eerste categorie. 

 

Artikel CXIV 

 

De Landsverordening uitvoerrecht op delfstoffen wordt als volgt  

gewijzigd: 

 

1. In de artikelen 26, 27, eerste en tweede lid, en 28, eerste lid,  

wordt “of geldboete van ten hoogste tienduizend gulden” telkens 

vervangen door: of een geldboete van de derde categorie. 

 

2. In artikel 28, tweede lid, wordt “of geldboete van ten hoogste  

duizend gulden” vervangen door: of een geldboete van de tweede 

categorie. 
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Artikel CXV 

 

In artikel 5 van de Landsverordening vaststellende de regelen, volgens  

welke een vergunning voor de oprichting van een industrie voor de 

verwerking van producten van de haaienvangst kan worden verleend wordt 

“met geldboete van ten hoogste driehonderd gulden” vervangen door: met 

een geldboete van de eerste categorie. 

 

Artikel CXVI 

 

In artikel 65, tweede lid, van de Landsverordening Veiligheidsdienst  

wordt “Artikel 285, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht” vervangen 

door: Artikel 2:232, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht. 

 

Artikel CXVII 

 

In artikel 7 van de Landsverordening veiligheidsvoorschriften voor  

kleine schepen wordt “in artikel 49, onderdeel 2, van het Wetboek van 

Strafrecht” vervangen door: in artikel 1:123, eerste lid, onderdeel b, van 

het Wetboek van Strafrecht. 

 

Artikel CXVIII 

 

Artikel 5 van de Landsverordening vereffening belastingschulden bij  

vertrek wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. In het eerste lid wordt “of geldboete van ten hoogste  

honderdduizend gulden” vervangen door: of een geldboete van de vijfde 

categorie. 

 

2. In het tweede lid wordt “met een geldboete van ten hoogste  

vijfduizend gulden” vervangen door: met een geldboete van de tweede 

categorie. 

 

Artikel CXIX 

 

In artikel 16, eerste lid, van de Landsverordening vergunningsrecht  

wordt “of een geldboete van ten hoogste vijfduizend gulden” vervangen 

door: of een geldboete van de tweede categorie. 

 

Artikel CXX 

 

De Landsverordening Volkstellingen wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. In artikel 9, vierde lid, wordt “of een geldboete van ten hoogste  

vijfhonderd gulden” vervangen door: of een geldboete van de eerste 

categorie. 

 

2. Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd: 

a. In het tweede lid wordt “of geldboete van ten hoogste zesduizend  

gulden” vervangen door: of een geldboete van de derde categorie. 

b. In het derde lid wordt “of geldboete van ten hoogste zeshonderd  

gulden” vervangen door: of een geldboete van de tweede categorie. 
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Artikel CXXI 

 

Artikel 38 van de Landsverordening voorkoming van verontreiniging  

door schepen wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. In het eerste lid wordt “of geldboete van ten hoogste een miljoen  

gulden” vervangen door: of een geldboete van de zesde categorie. 

2. In het tweede lid wordt “of een geldboete van ten hoogste  

honderdduizend gulden” vervangen door: of een geldboete van de vijfde 

categorie. 

 

Artikel CXXII 

 

De Landsverordening voortgezet onderwijs wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. Artikel 31 wordt als volgt gewijzigd: 

a. In het eerste lid wordt “met een geldboete van ten hoogste  

honderd gulden” vervangen door: met een geldboete van de eerste 

categorie. 

b. In het tweede lid wordt “een geldboete van ten hoogste  

tweehonderd gulden” vervangen door: een geldboete van de eerste 

categorie. 

 

2. In artikel 40, eerste lid, wordt “bedoeld in artikel 257 van het  

Wetboek van Strafrecht” vervangen door: bedoeld in artikel 2:208 van het 

Wetboek van Strafrecht. 

 

Artikel CXXIII 

 

Artikel 10 van de Landsverordening winkelsluiting wordt als volgt  

gewijzigd: 

 

1. In het eerste lid wordt “of geldboete van ten hoogste duizend  

gulden” vervangen door: of een geldboete van de tweede categorie. 

 

2. In het tweede lid wordt “of geldboete van ten hoogste driehonderd  

gulden” vervangen door: of een geldboete van de eerste categorie. 

 

Artikel CXXIII 

 

In artikel 18, aanhef, van de Landsverordening zeggenschap in  

beursgenoteerde vennootschappen  wordt “met een geldboete van ten 

hoogste tienduizend gulden” vervangen door: met een geldboete van de 

derde categorie. 

 

Artikel CXXIV 

 

Artikel 15 van de Landsverordening Ziekteverzekering wordt als volgt  

gewijzigd:  

 

1. In het eerste en derde lid wordt “of geldboete van ten hoogste  

tienduizend gulden” telkens vervangen door: of een geldboete van de 

derde categorie. 

 

2. In het tweede lid wordt “of een geldboete van ten hoogste  
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tienduizend gulden” vervangen door: of een geldboete van de derde 

categorie. 

 

Artikel CXXV 

 

Artikel 25 van de Landsverordening zorginstellingen wordt als volgt  

gewijzigd: 

 

1. In het eerste lid wordt “met een geldboete van ten hoogste  

tweehonderdduizend gulden” vervangen door: met een geldboete van de 

zesde categorie. 

 

2. In het tweede lid wordt “met geldboete van ten hoogste  

honderdduizend gulden” vervangen door: met een geldboete van de vijfde 

categorie. 

 
3. In het derde lid wordt “met een geldboete van ten hoogste  

vijftigduizend gulden” vervangen door: met een geldboete van de vijfde 

categorie.  

 
4. In het vierde lid wordt “met een geldboete van ten hoogste  

vijfentwintigduizend gulden” vervangen door: met een geldboete van de 

vierde categorie. 

 

Artikel CXXVI 

 

Artikel 12 van de Leerplichtlandsverordening wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. In het eerste lid, aanhef, wordt “of een geldboete van ten hoogste  

duizend gulden” vervangen door: of een geldboete van de tweede 

categorie. 

 

2. In het tweede lid wordt “of een geldboete van ten hoogste  

vijfduizend gulden” vervangen door: of een geldboete van de tweede 

categorie. 

 

Artikel CXXVII 

 

In artikel 20, eerste lid, van de Legesverordening wordt “of een  

geldboete van ten hoogste vijfduizend gulden” vervangen door: of een 

geldboete van de tweede categorie. 

 

Artikel CXXVIII 

 

In artikel 26, eerste en tweede lid, van de Loodsdienst- en  

loodsgeldenverordening wordt “of een geldboete van ten hoogste 

vijfduizend gulden” telkens vervangen door: of een geldboete van de 

tweede categorie. 

 

Artikel CXXIX 

 

In artikel 14, eerste lid, van de Loodsenlandsverordening wordt “hetzij  

geldboete van ten hoogste vijftigduizend gulden” vervangen door: hetzij 

een geldboete van de vijfde categorie. 
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Artikel CXXX 

 

In de artikelen 8 en 9 van de Loterijverordening wordt “of geldboete  

van ten hoogste duizend gulden” telkens vervangen door: of een geldboete 

van de tweede categorie. 

 

Artikel CXXXI 

 

De Luchtvaartlandsverordening wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. Artikel 50 wordt als volgt gewijzigd: 

 

a. In het eerste lid wordt “of geldboete van ten hoogste vijftigduizend  

gulden” vervangen door: of een geldboete van de vijfde categorie. 

b.  In het tweede, vierde en vijfde lid, wordt “of geldboete van ten  

hoogste vijfendertig duizend gulden” telkens vervangen door: of een 

geldboete van de vijfde categorie. 

 

2. In artikel 51, wordt “of geldboete van ten hoogste vijfhonderd  

duizend gulden” vervangen door “of een geldboete van de zesde categorie” 

en wordt “een geldboete van ten hoogste honderd duizend gulden” 

vervangen door: een geldboete van de vijfde categorie. 

 

3. Artikel 55 wordt als volgt gewijzigd: 

a. In het eerste lid wordt “of een geldboete van vijfendertigduizend  

gulden” vervangen door: of een geldboete van de vijfde categorie. 

b. In het tweede en derde lid wordt “of een geldboete van vijfendertig  

duizend gulden” vervangen door: of een geldboete van de vijfde categorie. 

 

4. Artikel 58 wordt als volgt gewijzigd: 

a. In het tweede lid wordt “artikelen 198 en 200 van het Wetboek 

van  

Strafrecht” vervangen door: artikelen 2:147 en 2:150 van het Wetboek 

van Strafrecht. 

b. In het vierde lid wordt “of een geldboete van ten hoogste  

vijftigduizend gulden” vervangen door: of een geldboete van de vijfde 

categorie. 

c. In het vijfde lid wordt “of een geldboete van ten hoogste  

vijfendertig duizend gulden” vervangen door: of een geldboete van de 

vijfde categorie. 

 

5. In artikel 61 wordt “artikel 76 van het Wetboek van Strafrecht”  

vervangen door “artikel 1:149 van het Wetboek van Strafrecht “ en wordt 

“of geldboete van ten hoogste vijfendertig duizend gulden” vervangen 

door: of een geldboete van de vijfde categorie. 

 

Artikel CXXXII 

 

De Luchtvaartrampenverordening wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. In artikel 41 wordt “Met geldboete van ten hoogste vijfhonderd  

gulden” vervangen door: Met een geldboete van de eerste categorie. 

 

2. In de artikelen 42, 43, 44 en 46, eerste lid, wordt “Met geldboete  
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van ten hoogste duizend gulden” telkens vervangen door: Met een 

geldboete van de tweede categorie. 

 

3. Artikel 45 wordt als volgt gewijzigd: 

a. In het eerste lid wordt “of geldboete van ten hoogste duizend  

gulden” vervangen door: of een geldboete van de tweede categorie. 

b. In het tweede lid wordt “of geldboete van ten hoogste vijfhonderd  

gulden” vervangen door: of een geldboete van de eerste categorie. 

 

4. In artikel 48 wordt “geldboete van ten hoogste driehonderd 

gulden”  

vervangen door: een geldboete van de eerste categorie. 

 

Artikel CXXXIII 

 

De Meetbrievenlandsverordening wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. In artikel 24 wordt “met een geldboete van ten hoogste 

tienduizend  

gulden” vervangen door: met een geldboete van de derde categorie. 

 

2. In artikel 25 wordt “met een geldboete van ten hoogste vijfduizend  

gulden” vervangen door: met een geldboete van de tweede categorie. 

 

3. In artikel 26 wordt “een geldboete van ten hoogste duizend 

gulden”  

vervangen door: een geldboete van de tweede categorie. 

 

Artikel CXXXIV 

 

In artikel 202, eerste lid, van de Mijnverordening wordt “een boete  

van ten hoogste vijftig gulden” vervangen door: een geldboete van de 

eerste categorie. 

 

Artikel CXXXV 

 

In artikel 6, eerste lid, van de Mijnwormziekte (Anchylostomiasis) Keur  

wordt “of geldboete van ten hoogste vijftig gulden” vervangen door: of 

geldboete van de eerste categorie. 

 

Artikel CXXXVI 

 

In artikel 12 van de Monumentenlandsverordening  wordt “of geldboete  

van ten hoogste vijfduizend gulden” vervangen door: of een geldboete van 

de tweede categorie. 

 

Artikel CXXXVII 

 

Artikel 25 van de Motorrijtuigbelastingverordening wordt als volgt  

gewijzigd: 

 

 1. In het eerste lid, aanhef, wordt “Met een geldboete van ten hoogste 
driehonderd gulden” vervangen door: Met een geldboete van de eerste 
categorie. 

 

 2. In het tweede lid, wordt “met een geldboete van ten hoogste  
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honderd gulden gestraft”  vervangen door: gestraft met een geldboete van 
de eerste categorie. 
 

Artikel CXXXVIII 

 

De Opiumlandsverordening wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. In artikel 11, derde en vierde lid, wordt “of een geldboete van ten  

hoogste twaalfduizend gulden” telkens vervangen door: of een geldboete 

van de vierde categorie. 

 

2. In artikel 11e , tweede lid, vervalt: artikel 438a, eerste lid, 438b  

van het Wetboek van Strafrecht,. 

 

3. Artikel 12 komt te luiden: 

Artikel 12 

 

Bij veroordeling wegens een van de in deze landsverordening  

omschreven misdrijven kan ontzetting van de in artikel 1:64, eerste lid, 

onderdelen a, b, d en e, van het Wetboek van Strafrecht, vermelde 

rechten worden uitgesproken. 

 

Artikel CXXXIX 

 

Artikel 16 van de Organisatie- en Beheersverordening Brandweer wordt  

als volgt gewijzigd: 

 

1. In het eerste en derde lid wordt “of geldboete van ten hoogste  

duizend gulden” telkens vervangen door: of een geldboete van de tweede 

categorie. 

 

2. In het tweede lid wordt “of geldboete van ten hoogste tweeduizend  

gulden” vervangen door: of een geldboete van de tweede categorie. 

 

Artikel CXL 

 

In artikel 32 van de Overdrachtsbelastingverordening   wordt “met een  

boete van ten hoogste vijfduizend gulden en bij herhaling met een boete 

van ten hoogste tienduizend gulden” vervangen door: met een geldboete 

van de tweede categorie en bij herhaling met een geldboete van de derde 

categorie. 

 

Artikel CXLI 

 

Artikel 97 van de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren wordt  

als volgt gewijzigd: 

 

1. In het eerste en tweede lid wordt “of een geldboete van ten  

hoogste duizend gulden” telkens vervangen door: of een geldboete van de 

tweede categorie. 

 

2. In het derde lid wordt “een geldboete van ten hoogste tienduizend  

gulden” vervangen door: een geldboete van de derde categorie. 
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Artikel CXLII 

 

Artikel 36 van de Pensioenregeling politieke gezagsdragers wordt als  

volgt gewijzigd: 

 

1. In het eerste en tweede lid wordt “een geldboete van ten hoogste  

eenduizend gulden” telkens vervangen door: een geldboete van de tweede 

categorie. 

 

2. In het derde lid, wordt “een geldboete van ten hoogste tienduizend  

gulden” vervangen door: een geldboete van de derde categorie. 

 

Artikel CXLIII 

 

De Petroleumlandsverordening Saba Bank wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd: 

a. In het eerste lid wordt “en geldboete van ten hoogste  

vijfhonderdduizend gulden” vervangen door: en een geldboete van de 

vijfde categorie. 

b. In het tweede lid wordt “en geldboete van ten hoogste  

tweehonderdvijftigduizend gulden” vervangen door: en een geldboete van 

de derde categorie. 

 

2. In artikel 12, eerste lid, wordt “of geldboete van ten hoogste  

tienduizend gulden” vervangen door: of een geldboete van de derde 

categorie. 

 

Artikel CXLIV 

 

Artikel 17 van de Postlandsverordening wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. In het eerste lid wordt “of een geldboete van  

tienduizend gulden” vervangen door: of een geldboete van de derde 

categorie. 

 

2. In het tweede lid en het derde lid, aanhef, wordt “een geldboete  

van vijfduizend gulden” telkens vervangen door: een geldboete van de 

tweede categorie. 

 

Artikel CXLV 

 

In artikel 22, eerste lid, van de Precariorechten- en  

retributieverordening wordt “of een geldboete van ten hoogste vijfduizend 

gulden” vervangen door: of een geldboete van de tweede categorie. 

 

Artikel CXLVI 

 

De Prijzenverordening wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd: 

a. In het eerste lid wordt “of geldboete van ten hoogste tienduizend  

gulden” vervangen door: of een geldboete van de derde categorie. 

b. In het tweede en derde lid wordt “of geldboete van ten hoogste  
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duizend gulden” telkens vervangen door: of een geldboete van de tweede 

categorie. 

 

2. Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd: 

a. In het tweede lid wordt “of geldboete van ten hoogste zesduizend  

gulden” vervangen door: of een geldboete van de derde categorie. 

b. In het vierde lid wordt “of geldboete van ten hoogste zeshonderd  

gulden” vervangen door: of een geldboete van de tweede categorie. 

 

Artikel CXLVII 

 

In artikel 23, eerste lid, van de Quarantaineverordening wordt “of 

geldboete van  

driehonderd gulden tot vijfduizend gulden” vervangen door: of een 

geldboete van de tweede categorie. 

 

Artikel CXLVIII 

 

De Regeling bijzonder invoerrecht op benzine wordt als volgt  

gewijzigd: 

 

1. Artikel 19 wordt als volgt gewijzigd: 

a. In het eerste en derde lid, wordt “en geldboete van ten hoogste  

tweehonderdvijftigduizend gulden” telkens vervangen door: en een 

geldboete van de zesde categorie. 

b. In het tweede lid wordt “een geldboete van ten hoogste  

vijftigduizend gulden” vervangen door: en een geldboete van de vijfde 

categorie. 

 

2. In de artikelen 19a en 19b, wordt “met een geldboete van ten  

hoogste tienduizend gulden” telkens vervangen door: met een geldboete 

van de derde categorie. 

 

3. In artikel 19c wordt “met een geldboete van ten hoogste duizend  

gulden” vervangen door: met een geldboete van de tweede categorie. 

 

4. In artikel 20 wordt “of geldboete van ten hoogste honderdduizend  

gulden” vervangen door: of een geldboete van de vijfde categorie. 

 

5. In de artikelen 21 en 22 wordt “of geldboete van ten hoogste  

tienduizend gulden” telkens vervangen door: of een geldboete van de 

derde categorie. 

 
6. In artikel 23 wordt “met een geldboete van ten hoogste  

twintigduizend gulden” vervangen door: met een geldboete van de vierde 

categorie. 

 
7. In artikel 26 wordt “artikel 32, eerste lid, van het Wetboek van  

Strafrecht” vervangen door: artikel 1:64, eerste lid, van het Wetboek van 

Strafrecht. 

 

Artikel CXLIX 

 

De Registratieverordening wordt als volgt gewijzigd: 
 

1. In artikel 3, tweede lid, wordt “geldboete van ten hoogste  



AB 2015, no. 9 39 

vijfhonderd gulden” vervangen door: geldboete van de eerste categorie.  
 

2. In artikel 25 wordt "subsidiaire gevangenisstraf" vervangen door:  
vervangende hechtenis. 
 

Artikel CL 

 

Artikel 15 van de Sanctielandsverordening wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. In het eerste lid wordt “hetzij een geldboete van ten hoogste  

tienduizend gulden” vervangen door: hetzij een geldboete van de derde 

categorie. 

 

2. In het tweede lid, wordt “hetzij een geldboete van ten hoogste  

drieduizend gulden” vervangen door: hetzij een geldboete van de tweede 

categorie. 

 

Artikel CLI 

 

De Statistieklandsverordening wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. In artikel 7 wordt “en geldboete van ten hoogste vijfduizend  

gulden” vervangen door: en een geldboete van de tweede categorie. 

 

2. In de artikelen 8, eerste en tweede lid, en 9, eerste en tweede lid,  

worden “of geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden” en “of 

geldboete van ten hoogste tweeduizend gulden” telkens vervangen door: 

of een geldboete van de tweede categorie. 

 

Artikel CLII 

 

Artikel 5 van de Stuwadoorslandsverordening wordt als volgt  

gewijzigd: 

 

1. In het eerste lid wordt “of een geldboete van ten hoogste een  

duizend gulden” vervangen door: of een geldboete van de tweede 

categorie. 

 

2. In het tweede lid wordt “of een geldboete van ten hoogste  

vijfhonderd gulden” vervangen door: of een geldboete van de eerste 

categorie. 

 
3. In het derde lid wordt “of een geldboete van ten hoogste een  

honderd gulden” vervangen door: of een geldboete van de eerste 

categorie. 

 

Artikel CLIII 

 

Artikel 15 van de Televisielandsverordening wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. In het eerste lid wordt “of geldboete van ten hoogste tienduizend  

gulden” vervangen door: of een geldboete van de derde categorie. 

 

2. In het tweede lid wordt “of geldboete van ten hoogste duizend  

gulden” vervangen door: of een geldboete van de tweede categorie. 
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Artikel CLIV 

 

Artikel 9 van de Tijdelijke landsverordening beperking vestiging  

medische beroepsbeoefenaren wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. In het eerste lid wordt “met een geldboete van ten hoogste  

honderdduizend gulden” vervangen door: met een geldboete van de vijfde 

categorie. 

 

2. In het tweede lid wordt “met een geldboete van ten hoogste  

vijftigduizend gulden” vervangen door: met een geldboete van de vijfde 

categorie. 

 
3. In het derde lid wordt “een geldboete van ten hoogste  

vijfentwintigduizend gulden” vervangen door: een geldboete van de vierde 

categorie,. 

 
4. In het vierde lid wordt “een geldboete van ten hoogste tienduizend  

gulden” vervangen door: een geldboete van de derde categorie. 

 

Artikel CLV 

 

De Uitvoeringslandsverordening folteringverdrag wordt als volgt  

gewijzigd: 

 

1. In artikel 2, eerste en derde lid, wordt “of geldboete van ten  

hoogste honderdduizend gulden” telkens vervangen door: of een geldboete 

van de vijfde categorie. 

 

2. In artikel 3, onderdelen a en b, wordt “artikel 49, eerste lid,  

onderdeel 2, van het Wetboek van Strafrecht” telkens vervangen door: 

artikel 1:123, eerste lid, onderdeel b, van het Wetboek van Strafrecht. 

 
3. In artikel 4 wordt “De artikelen 44 en 45 van het Wetboek van  

Strafrecht zijn” vervangen door: Artikel 1:114, eerste lid, onderdelen c en 

d, van het Wetboek van Strafrecht is. 

 

Artikel CLVI 

 

De Uitvoeringslandsverordening genocide-verdrag wordt als volgt  

gewijzigd: 

 

1. In artikel 3 wordt “de artikelen 44 en 45 van het Wetboek van  

Strafrecht” vervangen door: artikel 1:114, eerste lid, onderdelen c en d, 

van het Wetboek van Strafrecht. 

 

2. In artikel 5, eerste lid, onderdeel 2, wordt “artikel 137 van het  

Wetboek van Strafrecht” vervangen door: artikel 2:49 van het Wetboek 

van Strafrecht. 

 

Artikel CLVII 

 

De Uitvoeringslandsverordening verdrag chemische wapens wordt als  

volgt gewijzigd: 
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1. Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd: 

a. In het eerste lid wordt “en geldboete van ten hoogste vijfhonderd  

duizend gulden” vervangen door: en een geldboete van de zesde 

categorie. 

b. In het tweede lid wordt “en geldboete van ten hoogste  

honderdduizend gulden” vervangen door: en een geldboete van de vijfde 

categorie. 

 

2. In artikel 10 wordt “en geldboete van ten hoogste vijftigduizend  

gulden” vervangen door: en een geldboete van de vijfde categorie. 

 

Artikel CLVIII 

 

In artikel 16, eerste lid, van de Vaartuigenverordening wordt  

“geldboete van ten hoogste vijftienhonderd gulden” vervangen door: een 

geldboete van de tweede categorie. 

 

Artikel CLIX 

 

In artikel 17, eerste lid, van de Vakantieregeling wordt “of geldboete  

van ten hoogste duizend gulden” vervangen door: of een geldboete van de 

tweede categorie. 

 

Artikel CLX 

 

De Veiligheidslandsverordening wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd: 

a. In het eerste lid wordt “of geldboete van ten hoogste duizend  

gulden” vervangen door: of een geldboete van de tweede categorie. 

b. In het tweede lid wordt “of geldboete van ten hoogste tweeduizend  

gulden” vervangen door: of een geldboete van de tweede categorie. 

 

2. Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd: 

a. In het tweede lid wordt “of geldboete van ten hoogste zeshonderd  

gulden” vervangen door: of een geldboete van de tweede categorie. 

b. In het derde lid wordt “of geldboete van ten hoogste driehonderd  

gulden” vervangen door: of een geldboete van de eerste categorie. 

 

Artikel CLXI 

 

De Vergunningslandsverordening wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. In artikel 28, eerste lid, onderdeel d, wordt “in artikel 32 van het  

Wetboek van Strafrecht,” vervangen door: in artikel 1:64 van het Wetboek 

van Strafrecht,. 

 

2. Artikel 57 wordt als volgt gewijzigd: 

a. In het eerste en derde lid wordt “of geldboete van ten hoogste  

vijfduizend gulden” vervangen door: of een geldboete van de tweede 

categorie. 

b. In het tweede lid wordt “van artikel 263 of artikel 475 van het  

Wetboek van Strafrecht” vervangen door: van artikel 2:213 of artikel 3:53 

van het Wetboek van Strafrecht. 
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Artikel CLXII 

 

Artikel 15 van de Verhuurautobelastingverordening wordt als volgt  

gewijzigd: 

 

1. In het eerste lid wordt “of geldboete van ten hoogste vijfduizend  

gulden” vervangen door: of een geldboete van de tweede categorie. 

 

2. In het tweede lid wordt “krachtens artikel 76 van het Wetboek van  

Strafrecht gestelde, kan hechtenis of geldboete tot het dubbele van het in 

het vorige lid gestelde maximum worden opgelegd” vervangen door: 

krachtens artikel 1:149 van het Wetboek van Strafrecht gestelde, kan 

hechtenis worden opgelegd tot het dubbele van het in het vorige lid 

gestelde maximum of kan de op het feit gestelde geldboete worden 

verhoogd naar de naasthogere categorie. 

 
3. In het derde lid wordt “met hechtenis van ten hoogste duizend  

gulden” vervangen door: met een geldboete van de tweede categorie. 

 

Artikel CLXIII 

 

De Verkopingsverordening wordt als volgt gewijzigd: 

 
1. In artikel 12 wordt “met een boete van ten hoogste twintigduizend  

gulden” vervangen door: met een geldboete van de vierde categorie. 
 

2. In artikel 13 wordt “met een boete van drieduizend gulden”  
vervangen door: met een geldboete van de tweede categorie. 
 

3. Artikel 14 komt te luiden: 
Artikel 14 

 
1. Door de bevoegde ambtenaar die een verkoping houdt of heeft  

gehouden wordt telkens een boete van de eerste categorie verbeurd: 
a. indien deze geen aangifte heeft gedaan; 

b. wegens niet-aanhechting van de aangifte aan diens proces- 
verbaal; 

c. bij overtreding van artikel 4; 
d. voor elke verkochte zaak die niet op het proces-verbaal is  

gebracht onverminderd diens aansprakelijkheid voor de belasting en de 
strafvervolging wegens valsheid in geschriften, indien daartoe gronden 
zijn; 

e. voor elke verkochte zaak waarvan de prijs niet in letters is  
vermeld; of, 

f.    wegens weigering van het tonen, bedoeld in artikel 6.  
2. In het geval, dat een prijs niet in letters is vermeld, blijft de  

strafbepaling van artikel 22 van het Reglement op het notarisambt buiten 
toepassing. 

3. De bepalingen van dit artikel zijn niet toepasselijk bij verkopingen  

bij executie van schepen, groter dan tien ton. 
 

Artikel CLXIV 

 

In artikel 13, eerste lid, van de Verordening bruggeld wordt “of een  

geldboete van ten hoogste vijfduizend gulden” vervangen door: of een 

geldboete van de tweede categorie. 
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Artikel CLXV 

 

Artikel 29 van de Verordening elektriciteitsconcessies wordt als volgt  

gewijzigd: 

 

1. In het eerste lid wordt “of een geldboete van ten hoogste  

vijfduizend gulden” vervangen door: of een geldboete van de tweede 

categorie. 

 

2. In het derde lid wordt “kan hechtenis of een geldboete tot het  

dubbele van het in het eerste lid gestelde maximum worden opgelegd” 

vervangen door: kan hechtenis worden opgelegd tot het dubbele van het in 

het eerste lid gesteld maximum of kan de op het feit gestelde geldboete 

worden verhoogd naar de naasthogere categorie. 

 

Artikel CLXVI 

 

In artikel 17c, eerste lid, van de Verordening havengelden wordt “of  

een geldboete van ten hoogste vijfduizend gulden” vervangen door: of een 

geldboete van de tweede categorie. 

 

Artikel CLXVII 

 

Artikel 17 van de Verordening op de keuring van motorrijtuigen wordt  

als volgt gewijzigd: 

 

1. In het eerste lid wordt “of geldboete van ten hoogste driehonderd  

gulden” vervangen door: of een geldboete van de eerste categorie. 

 

2. In het tweede lid wordt “krachtens artikel 76 van het Wetboek van  

Strafrecht gesteld, kan hechtenis of geldboete worden opgelegd tot het 

dubbele van het gestelde maximum” vervangen door: krachtens artikel 

1:149 van het Wetboek van Strafrecht gesteld, kan hechtenis worden 

opgelegd tot het dubbele van het gestelde maximum of kan de op het feit 

gestelde geldboete worden verhoogd naar de naasthogere categorie. 

 

Artikel CLXVIII 

 

Artikel 4 van de Verordening tot bescherming van diersoorten, nuttig  

voor land- en ooftbouw of die langzamerhand uitsterven en op welker 

voortbestaan prijs wordt gesteld wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. In de eerste volzin wordt “met geldboete van ten hoogste vijftig  

gulden” vervangen door: met een geldboete van de eerste categorie. 

 

2. In de tweede volzin wordt “of geldboete van ten hoogste honderd  

gulden” vervangen door: of een geldboete van de eerste categorie. 

 

3. In de derde volzin, wordt “ingevolge art. 76 eerste lid van het  

Wetboek van Strafrecht” vervangen door: ingevolge artikel 1:149, eerste 

lid, van het Wetboek van Strafrecht. 

 

Artikel CLXIX 

 

Artikel 10 van de Vestigingsregeling voor bedrijven wordt als volgt  
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gewijzigd: 

 

1. In het eerste lid wordt “of geldboete van ten hoogste vijfhonderd  

gulden” vervangen door: of een geldboete van de eerste categorie. 

 

2. In het tweede lid wordt “of geldboete van ten hoogste duizend  

gulden” vervangen door: of een geldboete van de tweede categorie. 

 
3. In het derde lid wordt “of geldboete van ten hoogste tweeduizend  

gulden” vervangen door: of een geldboete van de tweede categorie. 

 

Artikel CLXX 

 

Artikel 15 van de Visserijlandsverordening wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. In het eerste lid wordt “en geldboete van ten hoogste  

vijfhonderdduizend gulden” vervangen door: en een geldboete van de 

zesde categorie. 

 

2. In het tweede lid wordt “of geldboete van ten hoogste driehonderd  

gulden” vervangen door: of een geldboete van de eerste categorie. 

 
 

3. In het derde lid wordt “of geldboete van ten hoogste duizend  

gulden” vervangen door: of een geldboete van de tweede categorie. 

 

Artikel CLXXI 

 

De Vuurwapenverordening wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. In artikel 11 wordt “of geldboete van ten hoogste tienduizend  

gulden” vervangen door “of een geldboete van de derde categorie”, wordt 

“of geldboete van ten hoogste vijfentwintigduizend gulden” vervangen door 

“of een geldboete van de vierde categorie en wordt “of geldboete van ten 

hoogste duizend gulden” vervangen door: of een geldboete van de tweede 

categorie. 

 

2. In artikel 11a, tweede lid, vervalt de zinsnede: artikel 438a, eerste  

lid, 438b van het Wetboek van Strafrecht,. 

 

Artikel CLXXII 

 

Artikel 40 van de Wachtgeldregeling overheidsdienaren wordt als volgt  

gewijzigd: 

 

1. In het tweede lid wordt “of geldboete van ten hoogste zeshonderd  

gulden” vervangen door: of een geldboete van de tweede categorie. 

 

2. In het derde lid wordt “geldboete van ten hoogste driehonderd  

gulden” vervangen door: of een geldboete van de eerste categorie. 

 

Artikel CLXXIII 

 

Artikel 11 van de Wapenverordening wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. In het eerste lid wordt “of geldboete van ten hoogste tienduizend  
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gulden” vervangen door: of een geldboete van de derde categorie. 

 

2. In het tweede lid, wordt “of geldboete van ten hoogste duizend  

gulden” vervangen door: of een geldboete van de tweede categorie. 

 

3. In het derde lid, wordt “of geldboete van ten hoogste drieduizend  

gulden” vervangen door: of een geldboete van de tweede categorie. 

 

Artikel CLXXIV 

 

Artikel 24 van de Warenlandsverordening wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. In het eerste lid wordt “met geldboete van ten hoogste een miljoen   

gulden” vervangen door: met een geldboete van de zesde categorie. 

 

2. In het tweede lid wordt “met geldboete van ten hoogste  

honderdduizend gulden” vervangen door: met een geldboete van de vijfde 

categorie. 

 

3. In het derde lid wordt “of geldboete van ten hoogste duizend  

gulden” vervangen door: of een geldboete van de tweede categorie. 

 

Artikel CLXXV 

 

Artikel 6 van de Watersportverordening Sint Maarten wordt als volgt  

gewijzigd: 

 

1. In het eerste lid wordt “of geldboete van ten hoogste duizenden  

gulden” vervangen door: of een geldboete van de tweede categorie. 

 

2. In het tweede lid, wordt “krachtens artikel 76 van het Wetboek van  

Strafrecht gesteld” vervangen door “krachtens artikel 1:149 van het 

Wetboek van Strafrecht gesteld” en wordt “kan hechtenis of geldboete 

worden opgelegd tot het dubbele van het voor elk gestelde maximum” 

vervangen door: kan hechtenis worden opgelegd tot het dubbele van het in 

het eerste lid gesteld maximum of kan de op het feit gestelde geldboete 

worden verhoogd naar de naasthogere categorie. 

 

Artikel CLXXVI 

 

De Wegenverkeersverordening wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. In artikel 99 wordt “artikel 76 van het Wetboek van Strafrecht”  

vervangen door: artikel 1:149 van het Wetboek van Strafrecht. 

 

2. Artikel 119 wordt als volgt gewijzigd: 

 
a. In het eerste lid wordt “of geldboete van ten hoogste vijfduizend  

gulden” vervangen door: of een geldboete van de tweede categorie. 

 

b. In het tweede lid wordt “of geldboete van ten hoogste driehonderd  

gulden” vervangen door: of een geldboete van de eerste categorie. 

 
c. In het vierde lid wordt “artikel 76 van het Wetboek van Strafrecht”  

vervangen door “artikel 1:149 van het Wetboek van Strafrecht” en wordt 

“kan hechtenis of geldboete worden opgelegd tot het dubbele van het voor 
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elk gestelde maximum” vervangen door: kan hechtenis worden opgelegd 

tot het dubbele van het in het eerste lid gesteld maximum of kan de op het 

feit gestelde geldboete worden verhoogd naar de naasthogere categorie. 

 

Artikel CLXXVII 

 

De Zegelverordening wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. In artikel 55, vierde lid, wordt “een boete van tweehonderdvijftig  

gulden” vervangen door: een boete van de eerste categorie. 

 

2. In artikel 66, tweede lid, wordt “een boete van drieduizend gulden”  

vervangen door: een boete van de tweede categorie. 

 

3. In artikel 68, vijfde lid, wordt “een boete van zevenhonderdvijftig  

gulden” vervangen door: een boete van de tweede categorie. 

 

Hoofdstuk III Wijziging van eenvormige landsverordeningen 

 

Artikel CLXXVIII 

 
In artikel 101, eerste lid, van de Landsverordening administratieve  

rechtspraak  wordt “de artikelen 198 en 463 van het Wetboek van Strafrecht 
van de Nederlandse Antillen” vervangen door: de artikelen 2:147 en 3:38 
van het Wetboek van Strafrecht. 
 

Artikel CLXXIX 

 
De Eenvormige Landsverordening houdende regeling van de  

tuchtrechtspraak over personen, die geneeskunst uitoefenen, zomede over 
apothekers wordt als volgt gewijzigd: 
 
 1. Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd: 

 
 a. In het eerste lid, onderdeel c, wordt “geldboete van ten hoogste  
tienduizend gulden” vervangen door: een geldboete van de derde 
categorie. 

 
 b. In het tweede lid wordt “van de Nederlandse Antillen” vervangen  
door: van de Landskas. 

 
 c. In het derde lid vervalt de zinsnede: De invordering van de boete  
geschiedt met overeenkomstige toepassing van de artikelen 3 en volgende 
van de Landsverordening van de 31ste december 1942 (P.B.1942, no. 
246) door de Landsontvanger op het eiland waar degene aan wie de boete 
is opgelegd woonplaats heeft. 

  
 2. In artikel 14, tweede lid, wordt “de artikelen 198 en 463 van het  

Wetboek van Strafrecht voor Curaçao” vervangen door: de artikelen 2:147 
en 3:38 van het Wetboek van Strafrecht. 

 
 3. In artikel 18 wordt “artikel 201 van het Wetboek van Strafrecht  
voor Curaçao” vervangen door: artikel 2:151 van het Wetboek van 
Strafrecht. 
 

Artikel CLXXX 

 

In artikel 138, eerste lid, van de Regeling Ambtenarenrechtspraak  
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wordt “Wetboek van Strafrecht voor de Nederlandse Antillen” vervangen 

door “Wetboek van Strafrecht” en wordt “of geldboete van ten hoogste 

honderd gulden” vervangen door: of een geldboete van de eerste 

categorie. 

Artikel CLXXXI 

 

Het Wetboek van Strafvordering wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd: 

 a. in de definitie van huiszoeking  wordt “artikelen 144 en 145 van het 
Wetboek van Strafrecht” vervangen door: artikelen 2:65 en 2:67 van het 

Wetboek van Strafrecht. 
 b. In de definitie van Nederlands-Antilliaans schip wordt “artikel 88  
van het Wetboek van Strafrecht” vervangen door: artikel 1:209 van het 
Wetboek van Strafrecht. 
 

2. In de artikelen 28 en 635 wordt “artikel 76 van het Wetboek van  

Strafrecht” telkens vervangen door: artikel 1:149 van het Wetboek van 

Strafrecht. 

 

3. In de artikelen 47, derde lid, 119, eerste lid, 119a, tweede lid,  

177a, tweede lid, 177d, eerste lid, 353, eerste lid, 503a, eerste lid, 503d, 

eerste lid, onderdeel a, 503e, 634, eerste lid, en 635a, tweede lid, wordt 

“artikel 38e van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen” 

telkens vervangen door: artikel 1:77 van het Wetboek van Strafrecht. 

 
 4. In artikel 70, vierde lid, wordt “artikelen 97 tot en met 113 van het  

Wetboek van Strafrecht” vervangen door: artikelen 2:1 tot en met 2:20 
van het Wetboek van Strafrecht. 

 
 5. In artikel 74, eerste lid, wordt “artikel 454, aanhef en onder ten 3e,  
van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen” vervangen 
door: artikel 3:17 van het Wetboek van Strafrecht. 

 
 6. Artikel 100, eerste lid, onderdeel b, komt te luiden: 
 b. een van de misdrijven omschreven in de artikelen 2:215, eerste lid,  
2:255, eerste lid, 2:285, eerste lid, 2:298, 2:334, eerste lid, 2:338, 2:376 
en 2:377 van het Wetboek van Strafrecht. 
 

 7. In artikel 123, eerste lid, wordt “artikelen 97 tot en met 102, 103a  
tot en met 104c, 245, 246, 256, 258, 259, 260, 265 of 447 van het 
Wetboek van Strafrecht” vervangen door: de artikelen 2:1 tot en met 2:5, 

2:7 tot en met 2:11, 2:154, 2:194 tot en met 2:196, 2:203, 2:209, 2:239, 
2:240, 2:241, 2:335 of 3:8 van het Wetboek van Strafrecht. 

 
 8. In artikel 124 wordt “Artikel 95bis van het Wetboek van Strafrecht” 
vervangen door: artikel 1:219 van het Wetboek van Strafrecht. 

 
 9. In artikel 151, zesde lid, wordt “De artikelen 35a, 35b en 37,  

laatste zinsnede, van het Wetboek van Strafrecht” vervangen door: De 
artikelen 1:69, 1:70 en 1:72 van het Wetboek van Strafrecht. 

 
 10. In artikel 177g, tweede lid, wordt “artikel 38e, eerste  
onderscheidenlijk derde lid, van het Wetboek van Strafrecht van de 
Nederlandse Antillen” vervangen door: artikel 1:77, eerste 

onderscheidenlijk derde lid, van het Wetboek van Strafrecht.  
 

 11. In artikel 198, eerste lid, wordt de zinsnede “omschreven in de  
artikelen 97 tot en met 117 van het Wetboek van Strafrecht, in Titel VII 
van het Tweede Boek van dat wetboek, voor zover daardoor levensgevaar 
is veroorzaakt, of in de artikelen 300 tot en met 312 van dat wetboek,” 
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vervangen door: omschreven in de artikelen 2:1 tot en met 2:26 van het 
Wetboek van Strafrecht, in Titel VI en Titel XVIII van het Tweede Boek van 

dat wetboek, van desertie in tijd van oorlog, van militair verraad, van 
moord,. 

 

 12. In artikel 204 wordt “artikel 66, eerste lid, van het Wetboek van  
Strafrecht” vervangen door: artikel 1:140, eerste lid, van het Wetboek van 
Strafrecht. 
 

 13. In artikel 281 wordt de zinsnede “artikel 39, eerste lid, van het  
Wetboek van Strafrecht van toepassing is, doch dat tevens de last, 
bedoeld in het tweede lid van dat artikel,” vervangen door: een last, als 
bedoeld in artikel 1:80, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht. 

 

 14. In artikel 284, derde lid, wordt “artikel 76, vierde lid, van het  
Wetboek van Strafrecht” vervangen door: artikel 1:150 van het Wetboek 

van Strafrecht.  
 

 15. Artikel 295, tweede lid, laatste volzin komt te luiden: 

Indien het strafbare feit wegens de gebrekkige ontwikkeling of  
ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens niet aan de verdachte kan 
worden toegerekend, kan tevens de last, bedoeld in artikel 1:80, eerste 
lid, van het Wetboek van Strafrecht, worden gegeven. 
 

 16. In artikel 297 wordt “het tweede lid van artikel 39 van het Wetboek 
van Strafrecht” vervangen door: artikel 1:80, eerste lid, van het Wetboek 
van Strafrecht. 

 

 17. In artikel 355, derde lid, wordt “artikel 70 van het Wetboek van  

Strafrecht” vervangen door: artikel 1:143 van het Wetboek van Strafrecht. 
 
 18. Artikel 396, tweede lid, tweede en derde volzin komen te luiden: 
Indien het strafbare feit wegens de gebrekkige ontwikkeling of  
ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens niet aan de verdachte kan 
worden toegerekend, wordt zo nodig de last, bedoeld in het eerste lid van 
artikel 1:80 van het Wetboek van Strafrecht, gegeven. In het geval van 

artikel 1:174, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht wordt zo nodig 
de maatregel van plaatsing in een jeugdinrichting zonder toepassing van 
enige straf opgelegd. 
 

 19. In de artikelen 405, 428, zevende lid, onderdeel a, en 625, vierde 
lid, wordt “artikel 17a van het Wetboek van Strafrecht” telkens vervangen 
door: artikel 1:19 van het Wetboek van Strafrecht. 

 

 20. In artikel 411, derde lid, wordt “artikel 17a van het Wetboek van  
Strafrecht” vervangen door “artikel 1:19 van het Wetboek van Strafrecht” 
en wordt “artikel 17b, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht” 

vervangen door: artikel 1:20, derde lid, van het Wetboek van Strafrecht. 
 

 21. Artikel 412, derde lid, wordt als volgt gewijzigd: 
a. In onderdeel a wordt “artikel 31 van het Wetboek van Strafrecht”  

vervangen door: artikel 1:62 van het Wetboek van Strafrecht. 

b. In onderdeel b wordt “artikel 35 van het Wetboek van Strafrecht”  

vervangen door: artikel 1:68 van het Wetboek van Strafrecht. 

 

4. In artikel 416, vijfde lid, wordt “artikel 76, eerste lid, van het  

Wetboek van Strafrecht” vervangen door: artikel 1:149, eerste lid, van het 

Wetboek van Strafrecht. 

 

5. In artikel 475 wordt “artikel 39, tweede lid, van het Wetboek van  
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Strafrecht” vervangen door: artikel 1:80, eerste lid, van het Wetboek van 

Strafrecht. 

 

6. In artikel 503g wordt “artikel 38e van het Wetboek van Strafrecht  

van de Nederlandse Antillen” vervangen door “artikel 1:77 van het 

Wetboek van Strafrecht” en wordt “artikel 38e eerste onderscheidenlijk 

derde lid van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen” 

vervangen door: artikel 1:77, eerste onderscheidenlijk derde lid, van het 

Wetboek van Strafrecht. 

 

7.  In artikel 528, eerste lid, onderdeel c, wordt “artikel 454, onder  

3e, van het Wetboek van Strafrecht” vervangen door: artikel 3:17 van het 

Wetboek van Strafrecht. 

 

8. In de artikelen 559, eerste lid, onderdeel d, en 574, tweede lid,  

wordt “artikel 70 van het Wetboek van Strafrecht” telkens vervangen door: 

artikel 1:143 van het Wetboek van Strafrecht. 

 

9. In artikel 591a, tweede lid, wordt “artikel 35, eerste lid, onder a,  

van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen” vervangen 

door: artikel 1:68, eerste lid, onder a, van het Wetboek van Strafrecht. 

 

10. In artikel 592b, vijfde lid, wordt “artikel 27 van het Wetboek van  

Strafrecht van de Nederlandse Antillen” vervangen door: artikel 1:58 van 

het Wetboek van Strafrecht. 

 

11. Artikel 609, vierde lid, komt te luiden: 

1. Een uitspraak op de vordering van het openbaar ministerie, als  

bedoeld in artikel 1:77 van het Wetboek van Strafrecht, kan eerst worden 

ten uitvoer gelegd, nadat de veroordeling, als bedoeld in artikel 1:77, 

eerste onderscheidenlijk derde lid, van het Wetboek van Strafrecht, in 

kracht van gewijsde is gegaan. 

 

Hoofdstuk IV Wijzigingen in het Wetboek van Strafrecht 

 

Artikel CLXXXII 

 

Het Wetboek van Strafrecht wordt als volgt gewijzigd: 

 

A 

 

  In de artikelen waarin ingevolge de beslissing van het Constitutioneel 

Hof van 8 november 2013 in zaak 2013/1 de referenties aan de 

levenslange gevangenisstraf zijn geschrapt, worden deze referenties 

opnieuw ingevoegd, zoals deze voor die beslissing luidden. 

 

B 

 

Artikel 1:30 komt te luiden:  

Artikel 1:30 

1. De veroordeelde tot levenslange gevangenisstraf wordt nadat de  

 vrijheidsbeneming ten minste vijfentwintig jaren heeft geduurd 

voorwaardelijk in vrijheid gesteld indien naar het oordeel van het Hof 

verdere onvoorwaardelijke tenuitvoerlegging geen redelijk doel meer dient. 

2. Het Hof neemt daarbij ten minste in zijn beschouwing de positie  
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van het eventuele slachtoffer of directe nabestaanden en het gevaar dat de 

veroordeelde alsnog zal recidiveren. In het geval dat het Hof niet tot 

invrijheidstelling overgaat, beoordeelt het de situatie opnieuw na vijf jaren 

en zo nodig telkens na vijf jaren. 

3. Het openbaar ministerie dagvaardt de veroordeelde uiterlijk zes  

maanden voor verloop van de betrokken periode. 

4. De artikelen 1:26, eerste lid, 1:27, derde tot en met vijfde lid, 

1:28  

en 1:29 zijn van overeenkomstige toepassing. 

5. Met betrekking tot de voorwaarden en de proeftijd zijn voorts de  

artikelen 1:32, eerste tot en met vierde lid, 1:33 en 1:34 van 

overeenkomstige toepassing. 

6. Tegen de beslissing van het Hof staat geen rechtsmiddel open. 

 

C 

 

In artikel 1:31, eerste lid, wordt “het voorwaardelijk ten  

uitvoer te leggen gedeelte” vervangen door: het onvoorwaardelijk ten 

uitvoer te leggen gedeelte.  

 

D  

 

Artikel 1:37 wordt als volgt gewijzigd:  

 

 1. Het eerste lid, tweede volzin, komt te luiden: 
Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kan een maximum  

worden vastgesteld voor een dergelijke korting. 

 
 2. Het derde lid wordt vernummerd tot tweede lid.  
 

E 

 

In artikel 1:118, onderdeel b, wordt “2:271,” vervangen door: 2:270,. 

 

F  

 

Artikel 1:188, vierde lid, komt te luiden: 

4.  Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden regels  

gegeven omtrent de inhoud van de taakstraf, de tenuitvoerlegging van de 

taakstraf en de rechten en plichten van de tot een taakstraf veroordeelde.  

 

G 

 

Na artikel 2:186 wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel 2:186a 

Hij die opzettelijk gebruik maakt van een niet op zijn naam gesteld  

reis- of identiteitsdocument wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 

hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie. 

 

H  

 

In artikel 2:360 wordt “of geldboete van de vierde categorie”  

vervangen door: of geldboete van de vijfde categorie. 
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I 

 

In artikel 3:23 wordt na “het register van aandeelhouders,” een 

zinsdeel ingevoegd, luidende: alsmede hij die niet voldoet aan de in de 

artikelen 50a van Boek 2, 137a van Boek 3 en 836b van Boek 7 van het 

Burgerlijk Wetboek opgelegde verplichting,. 

 

J  

 

In artikel 3:51 wordt “gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden  

en geldboete van de tweede categorie.” vervangen door: hechtenis van ten 

hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie. 

 

 

Hoofdstuk V Overgangs- en slotbepalingen 

 

Artikel CLXXXIII 

 

Het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen wordt  

ingetrokken. 

 

Artikel CLXXXIV 

 

1. Het Wetboek van Strafrecht treedt, met uitzondering van de  
artikelen 1:14, 1:17 en 1:81 tot en met 1:102, in werking op het tijdstip 
van inwerkingtreding van deze landsverordening. 

2. De artikelen 1:14, 1:17 en 1:81 tot en met 1:102 treden in  
werking op een bij landsbesluit te bepalen tijdstip. 

3. Het Wetboek van Strafrecht wordt vernummerd overeenkomstig  

hetgeen is bekendgemaakt in AB 2013, no. 2. Deze vernummering werkt 

terug tot en met 27 september 2012.  
 

Artikel CLXXXV 

 

De artikelen 1:30 tot en met 1:40 van het Wetboek van Strafrecht  

gelden ook voor die gevallen waarin gevangenisstraffen zijn opgelegd 

voordat deze landsverordening in werking is getreden. 

 

Artikel CLXXXVI 

 

Deze landsverordening wordt aangehaald als: Invoeringslandsverordening 

Wetboek van Strafrecht. 

 

Artikel CLXXXVII 

 

1. Deze landsverordening treedt, zodra deze in het Afkondigingsblad  

is geplaatst, in werking met ingang van de eerste dag van de zevende 

week na de datum van bekrachtiging. 

2. In afwijking van het eerste lid, treedt deze landsverordening: 

a. in werking met ingang van de eerste dag van de derde week na de  

beslissing van het Constitutioneel Hof indien de Ombudsman een zaak 

aanhangig heeft gemaakt als bedoeld in artikel 127, derde lid, van de 

Staatsregeling; of, 

b. niet in werking indien het Constitutioneel Hof oordeelt dat deze  

landsverordening niet verenigbaar is met de Staatsregeling. 
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Deze landsverordening wordt met de memorie van toelichting in het 

Afkondigingsblad geplaatst. 

 
 

                Gegeven te Philipsburg, tiende april 2015; 

                De Gouverneur van Sint Maarten 

 

 

 

Zeventiende april 2015 

De Minister van Justitie 

 
 
 

Uitgegeven de eenentwintigste april 2015; 
               De Minister van Algemene Zaken 

                Namens deze, 

                Hoofd afdeling Juridische Zaken & Wetgeving 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



AB 2015, no. 9 53 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

 

ALGEMEEN DEEL 

 

Algemeen 

Met dit ontwerp van landsverordening wordt beoogd al hetgeen te regelen 

dat nodig is voor een goede invoering van het Wetboek van Strafrecht1. Dit 

wetboek treedt in de plaats van het thans alleen nog in Sint Maarten 

geldende Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen.  

 

Het onderhavige ontwerp van landsverordening is onderverdeeld in een 

vijftal hoofdstukken, welke in het vervolg van deze memorie van 

toelichting voor zover nodig zijn toegelicht, te weten: 

1. wijziging van de Staatsregeling; 

2. wijziging van landsverordeningen; 

3. wijziging van eenvormige landsverordeningen; 

4. wijzigingen in het Wetboek van Strafrecht; en, 

5. overgangs- en slotbepalingen. 

 

Wijziging van de Staatsregeling 

De wijziging van de Staatsregeling is slechts van technische aard en werd 

reeds voorzien op het moment van de inwerkingtreding van de 

Staatsregeling. Ingevolge additioneel artikel VI bij de Staatsregeling was 

reeds voorzien in de bevoegdheid voor de regering om enkele verwijzingen 

in de Staatsregeling naar artikelen van het Wetboek van Strafrecht van de 

Nederlandse Antillen aan te passen aan het nieuwe Wetboek van 

Strafrecht. Alhoewel dit additioneel artikel VI bij de Staatsregeling het 

mogelijk maakt om middels een landsbesluit, houdende algemene 

maatregelen, de Staatsregeling technisch te wijzigen, heeft de regering er 

evenwel voor geopteerd om deze technische aanpassing op te nemen in 

het onderhavige ontwerp van landsverordening. Op deze wijze blijven alle 

bepalingen die nodig zijn voor een goede invoering van het Wetboek van 

Strafrecht gebundeld in een wettelijke invoeringsregeling. Dit komt naar de 

mening van de regering de duidelijkheid en kenbaarheid ten goede.  

Ingevolge additioneel artikel VI bij de Staatsregeling kan artikel 129, 

tweede lid, van de Staatsregeling, naar de mening van de regering, buiten 

toepassing blijven. Dit volgt uit het feit dat de bevoegdheid om middels 

een gedelegeerde wettelijke regeling de Staatsregeling te wijzigen aan de 

regering is toebedeeld en thans is voorzien in een wetgevingsinstrument 

van hogere orde.  

 

Wijziging van landsverordeningen 

Naast de voornoemde technische wijziging van de Staatsregeling, ziet het 

onderhavige ontwerp van landsverordening hoofdzakelijk op het 

doorvoeren van technische wijzigingen in 180 geldende 

landsverordeningen waarin strafbepalingen zijn opgenomen. De te wijzigen 

landsverordeningen worden in deze wijzigingslandsverordening op 

alfabetische volgorde gewijzigd, waarbij de wijzigingen met name zien op 

het omzetten van de in die landsverordeningen genoemde boetebedragen 

naar de geldboetecategorieën van het Wetboek van Strafrecht, alsmede op 

het aanpassen van de verwijzingen naar artikelen van het Wetboek van 

Strafrecht van de Nederlandse Antillen naar het nieuwe Wetboek van 

Strafrecht. 

                                                 
1 Landsverordening van de 13e december 2012, houdende vaststelling van een 
nieuw Wetboek van Strafrecht (AB 2013, no. 2). 
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Soms zijn ook inhoudelijke aspecten aan de orde. De belangrijkste 

inhoudelijke aanpassingen worden hierna aangeduid. Voor het overige 

wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting.  

 

In het merendeel van de te wijzigen landsverordeningen zijn 

strafbepalingen opgenomen. Op grond van artikel 1:224 van het Wetboek 

van Strafrecht zijn de bepalingen van de Titels I tot en met X van Boek I 

van dat Wetboek ook van toepassing op feiten waarop bij andere wettelijke 

regelingen straf is gesteld, tenzij de desbetreffende regeling anders 

bepaalt. In het Wetboek van Strafrecht is onder andere het systeem van 

geldboetecategorieën geïntroduceerd. Dit systeem, neergelegd in artikel 

1:54 van dat Wetboek, voorziet in geldboetes van zes categorieën, te 

weten: 

de eerste categorie, NAf 500,-;  

de tweede categorie, NAf 5.000,-;  

de derde categorie, NAf 10.000,-;  

de vierde categorie, NAf 25.000,-;  

de vijfde categorie, NAf 100.000,-;  

de zesde categorie, NAf 1.000.000,-. 

Afhankelijk van de zwaarte van het delict is in de strafbepalingen van het 

Wetboek van Strafrecht een geldboete opgenomen ter hoogte van een van 

deze categorieën. Dit systeem wordt met de onderhavige landsverordening 

ook verwerkt in de strafbepalingen die in andere landsverordeningen zijn 

opgenomen. 

In enkele landsverordeningen zijn zogenoemde administratieve boetes 

opgenomen. Deze boetes vallen niet onder binnen de werkingssfeer van 

artikel 1:224 van het Wetboek van Strafrecht en worden derhalve met het 

onderhavige ontwerp van landsverordening niet aangepast. Voor een 

aantal landsverordeningen – onder meer de Opiumlandsverordening – 

geldt dat daarin geldboetes zijn opgenomen die hoger zijn dan de hoogste 

geldboetecategorie van het Wetboek van Strafrecht. In die gevallen is 

ervoor gekozen de in de desbetreffende landsverordeningen opgenomen 

hogere geldboetes ongewijzigd te laten. 

Bij de vervanging van de bedragen van de geldboetes door categorieën is 

de systematiek aangehouden van artikel 1:54, zesde lid, van het Wetboek 

van Strafrecht. Dit houdt in dat, wanneer het bedrag van een geldboete 

niet overeenkwam met het bedrag van een bepaalde categorie, steeds is 

gekozen voor de categorie die voorziet in het naast hogere geldbedrag. 

Deze keuze is te rechtvaardigen vanuit het oogpunt dat de bedragen van 

de meeste geldboetes in de loop der jaren niet zijn verhoogd. Daarnaast 

kan erop worden gewezen dat het gaat om maximumbedragen: de rechter 

kan altijd veroordelen tot een lager bedrag. 

 

Wijziging van eenvormige landsverordeningen 

In het onderhavige ontwerp van landsverordening is vervolgens 

voorgesteld om enkele technische wijzigingen door te voeren in een viertal 

eenvormige landsverordeningen. Deze technische wijzigingen zijn van 

vergelijkbare aard als de hiervoor beschreven wijzigingen van 

landsverordeningen. 

 

Voor de wijziging van eenvormige landsverordeningen geldt de procedure, 

geregeld in de Samenwerkingsregeling eenvormig procesrecht. De 

inwerkingtreding van deze Samenwerkingsregeling laat echter op zich 

wachten, aangezien dit afhankelijk is gesteld van een 
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goedkeuringslandsverordening, vast te stellen door de Staten van Aruba. 

Een dergelijke landsverordening is echter sinds 10 oktober 2010 niet 

vastgesteld, waardoor de mogelijkheid tot wijziging van eenvormige 

landsverordeningen zich in een rechtsvacuüm bevindt. Het is nimmer 

voorzien dat dit vacuüm kon ontstaan. Nu dit echter reeds gedurende drie 

jaar duurt en het er niet naar uitziet dat binnen een redelijke termijn een 

oplossing zal worden gevonden, is Sint Maarten voornemens om op korte 

termijn te komen met enkele andere wijzigingen van eenvormige 

landsverordeningen. Bij de totstandkoming van deze wijzigingen zal zoveel 

mogelijk conform de procedure van de Samenwerkingsregeling worden 

gewerkt, waar mogelijk na consultatie van de andere Caribische landen. 

Nu zowel Aruba als Curaçao het nieuwe Wetboek van Strafrecht reeds 

hebben ingevoerd, neemt Sint Maarten de mogelijkheid om tot invoering 

over te gaan en de onderhavige voorstellen tot wijziging van enkele 

eenvormige landsverordeningen aan te bieden. De wijzigingen zijn 

bovendien slechts van technische aard en betreffen geen ingrijpende 

wijzigingen in de zin van artikel 39, tweede lid, van het Statuut voor het 

Koninkrijk der Nederlanden. 

 

Wijzigingen in het Wetboek van Strafrecht  

Op 23 januari 2013 heeft de Ombudsman voor de allereerste keer gebruik 

gemaakt van diens bevoegdheid op grond van artikel 127, derde lid, van 

de Staatsregeling door een aantal formele en materiële onderdelen van het 

Wetboek van Strafrecht aan het Constitutioneel Hof voor te leggen met het 

verzoek de verenigbaarheid ervan met de Staatsregeling te toetsen en 

waar nodig de in dat kader relevante artikelen van dat Wetboek te 

vernietigen.  

Het verzoek van de Ombudsman had, voor zover hier van belang, 

betrekking op de volgende onderdelen van het Wetboek van Strafrecht:  

- de vernummering;  

- dierengevechten (artikelen 2:335 en 3:54);  

- toeristenbescherming (artikel 2:289, onderdeel e);  

- levenslange gevangenisstraf (artikel 1:13, eerste lid);  

- voorwaardelijke invrijheidstelling (artikel 1:37, derde en vierde 

lid); en, 

- exploitatie van prostitutie (artikel 2:212). 

 

Dit constitutionele initiatief van de Ombudsman heeft uiteindelijk geleid tot 

een beslissing van het Constitutioneel Hof d.d. 8 november 2013, waarbij 

dat Hof het Wetboek van Strafrecht op een aantal onderdelen heeft 

vernietigd.  

 

De regering ziet zich hierdoor genoodzaakt over te gaan tot het opstellen 

van reparatiewetgeving wat betreft enkele van die vernietigde onderdelen. 

Deze reparatiewetgeving alsmede de eerder voorgenomen (technische en 

redactionele) verbeteringen en aanvullingen van het Wetboek van 

strafrecht worden hieronder, in de artikelsgewijze toelichting, per 

onderdeel nader toegelicht. 

 

Financiële gevolgen 

Het ontwerp heeft geen directe financiële gevolgen voor het land, althans 

die gevolgen zijn niet concreet vast te stellen. Zoals gemeld in het 

algemene deel zien de wijzigingen met name op het omzetten van de in de 

diverse landsverordeningen genoemde boetebedragen naar de 

geldboetecategorieën van het Wetboek van Strafrecht en gaat het steeds 
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om maximumbedragen. Derhalve staat het de rechter nog steeds vrij om 

lagere boetes op te leggen.  

 

Tot slot 

In het hierna volgende artikelsgewijs deel zijn slechts de artikelen 

toegelicht, waarin inhoudelijk wijzigingen zijn doorgevoerd. Voor de 

artikelen, waarvoor niet in een toelichting is voorzien, geldt dat wordt 

volstaan met de uitleg, zoals opgenomen in het algemeen deel van deze 

memorie van toelichting. 

 

ARTIKELSGEWIJS DEEL 

  

Artikel I  

 

In de artikelen 36, eerste lid, onder b, en 50, eerste lid, onder b, van de 

Staatsregeling van Sint Maarten komen de verwijzingen naar de artikelen 

372quinquies, 373, 374bis, 374ter, 374quater, 376, 387 en 391 te 

vervallen, aangezien deze artikelen of een equivalent daarvan niet meer 

terugkomen in het nieuwe Wetboek van Strafrecht. 

 

Artikel XV 

 

Aan artikel 310 van het Burgerlijk Wetboek Boek 3 wordt een vijfde lid 

toegevoegd. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat na 

twintig jaren (de maximale civiele verjaringstermijn van artikel 3:310 BW 

voor het vorderen van schadevergoeding) het recht tot strafvordering nog 

niet verjaard is (zie artikel 1:145 e.v. Wetboek van Strafrecht). De civiele 

verjaringstermijn wordt in een dergelijk geval van rechtswege verlengd in 

het nieuwe artikel 3:310, vijfde lid, BW. Hiermee wordt de positie van 

slachtoffers van strafbare feiten of hun nabestaanden verbeterd. De 

strafrechtelijke verjaringsregeling kan de civiele verjaringstermijnen 

verlengen, maar nimmer verkorten; men denke hier aan het vierde lid 

(bepaalde delicten begaan jegens kinderen). Ook in Nederland is deze 

verfijning aangebracht en wel bij de wet van 27 september 2012, Stb. 454 

(Kamerstukken 32 853). 

 

Artikel XXXI 

 

De redactionele wijziging van artikel 52, derde lid, van de 

Landsverordening afvalwater houdt verband met het in het Wetboek van 

Strafrecht geïntroduceerde systeem van geldboetecategorieën, dat reeds is 

toegelicht in het algemene deel van deze memorie van toelichting. 

 

Artikel XLII 

 

In artikel 4, eerste lid, van de Landsverordening beginselen 

gevangeniswezen komt de verwijzing naar artikel 29 van het Wetboek van 

Strafrecht van de Nederlandse Antillen te vervallen, aangezien artikel 29 of 

een equivalent daarvan niet meer terugkomt in het nieuwe Wetboek van 

Strafrecht; de reden daarvoor is gelegen in het feit dat de in artikel 29 

genoemde mogelijkheid zich hier te lande niet voordoet. 

 

Artikel LIII 

In artikel 28 van de Landsverordening houdende beginselen en 

voorschriften omtrent maatregelen ten opzichte van jeugdige personen zijn 
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de verwijzingen naar het Wetboek van Strafrecht vervallen. Deze 

verwijzingen zijn thans niet meer adequaat en daarmee zinloos geworden. 

Bovendien wordt hier opgemerkt dat deze landsverordening geheel zal 

worden herzien. 

 

Artikel LXIX 

 

Artikel 239 van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen of 

een equivalent ervan komt niet terug in het nieuwe Wetboek van 

Strafrecht, zodat in artikel 10, eerste lid, onderdeel c, van de 

Landsverordening integriteitbevordering ministers niet meer naar dat 

artikel wordt verwezen. Hetzelfde geldt voor de onderdelen d 

onderscheidenlijk i van voormeld artikellid ten aanzien van de artikelen 

327 en 328 onderscheidenlijk artikel 376 van het Wetboek van strafrecht. 

 

Artikel LXXIII 

 

In artikel 80, derde lid, van de Landsverordening maritiem beheer is een 

verwijzing naar artikel 26, derde lid, van die landsverordening ingevoerd. 

Bij de parlementaire behandeling van die landsverordening is destijds 

artikel 26, derde lid, bij nota van wijziging opgenomen, maar daarbij was 

ten onrechte niet tevens de verwijzing in artikel 80, derde lid, gemaakt. Dit 

wordt thans hersteld. 

 

Artikel LXXXI 

 

De wijziging van het tweede en derde lid van de Landsverordening op de 

justitiële documentatie en de verklaringen omtrent het gedrag, vloeit voort 

uit de introductie van enkele nieuwe maatregelen die de rechter kan 

opleggen, te weten de maatregel van plaatsing in een psychiatrische 

inrichting (bij volwassenen) en de maatregel van plaatsing in een inrichting 

voor jeugdigen. 

 

Artikelen CVII en CXII 

In artikel 36 van de Landsverordening toezicht bank- en kredietwezen 
onderscheidenlijk artikel 70 van de Landsverordening toezicht 
verzekeringsbedrijf zijn bij het wijzigen van de verwijzingen naar de 
artikelen van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen 
overeenkomstig de artikelen van het nieuwe Wetboek van Strafrecht de 

(verwijzingen naar de) artikelen 355 en 356 van het Wetboek van 
Strafrecht van de Nederlandse Antillen niet meegenomen. Die artikelen 
zijn door de invoering van de strafbaarheid van rechtspersonen (vide 
artikel 1:127 van het nieuwe Wetboek van Strafrecht) overbodig 
geworden. Dit zou overigens niet gelden voor de strafbare gedraging 
omschreven in artikel 355, onder 1°, van het Wetboek van Strafrecht 
Nederlandse Antillen, maar dit is verwerkt in artikel 2:331 van het 

Wetboek van Strafrecht, waar nu ook naar verwezen wordt. Artikel 360 
Wetboek van Strafrecht Nederlandse Antillen is als het ware verwerkt  in 

voormeld artikel 2:331.  
 

Artikel CXXXVIII 

 

In artikel 11e, tweede lid, van de Opiumlandsverordening komt de 

verwijzing naar artikel 438a, eerste lid, en 438b van het Wetboek van 

Strafrecht van de Nederlandse Antillen te vervallen, aangezien genoemde 

artikelen in het nieuwe wetboek inhoudelijk niet terugkomen: er is 

namelijk afgezien van minimumstraffen. 
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Wat betreft het ingevoegde artikel 12 wordt opgemerkt, dat deze 

bijkomende straffen (ambts- en beroepsverboden, maar vooral van belang 

de reis- en gebiedsverboden) op grond van het Wetboek van Strafrecht 

kunnen worden opgelegd in de gevallen bij wet bepaald.  

Dienaangaande wordt kortheidshalve verwezen naar hetgeen in de 

Memorie van Toelichting op artikel 1:64 (in de oude nummering artikel 64) 

van het Wetboek van Strafrecht ten aanzien van het reisverbod is vermeld. 

De straf kan, in afwachting van een wettelijke bepaling niet alvast worden 

opgelegd als voorwaarde, verbonden aan een voorwaardelijke veroordeling 

door de arresten van de Hoge Raad, gewezen op 6 november 2007 resp. 

25 november 2008 (BA7918 resp. BF0835): een wettelijke voorziening is 

daartoe vereist. Het zal duidelijk zijn dat vooral de straf van reisverbod 

juist bij delicten uit de Opiumlandsverordening in aanmerking komt. 

Overtreders hoeven niet langer tot gevangenisstraffen te worden 

veroordeeld en recidive kan daadwerkelijk worden voorkomen. 

 

Ook wordt de bijkomende straf van ontzetting van het recht van het 

vervullen van een ambt of beroep mogelijk gemaakt. De rechter kan dan, 

in voorkomende gevallen gebruik maken van deze mogelijkheid 

(bijvoorbeeld indien de veroordeelde misbruik heeft gemaakt van zijn 

beroepspositie). Ook het opleggen van een gebiedsverbod zou positief 

kunnen bijdragen aan de handhaving van de openbare orde. 

 

Artikel CLXXI 

 

In artikel 11a, tweede lid, van de Vuurwapenverordening komt de 

verwijzing naar artikel 438a, eerste lid, en 438b van het Wetboek van 

Strafrecht van de Nederlandse Antillen te vervallen, aangezien genoemde 

artikelen in het nieuwe wetboek inhoudelijk niet terugkomen: er is 

namelijk afgezien van minimumstraffen. 

 

Artikel CLXXXI 

 

Wat betreft het zesde lid wordt opgemerkt, dat ten aanzien van artikel 

100, eerste lid, onderdeel b van het Wetboek van Strafvordering de 

verwijzingen naar de artikelen 204, eerste en tweede lid, 236, 245, derde 

lid, 259, 321a, 339, 339a, 405 en 431 Wetboek van Strafrecht (oud) zijn 

komen te vervallen. De verwijzingen naar de artikelen 204, eerste en 

tweede lid, 236, 321a, 339 en 339a zijn komen te vervallen vanwege de 

strafmaatverhoging naar vier jaar of meer. Deze bepalingen vallen 

daarmee binnen het bereik van artikel 100, eerste lid, onderdeel a van het 

Wetboek van Strafvordering. De verwijzingen naar de artikelen 245, derde 

lid, 259, 405 en 431 Wetboek van Strafrecht (oud) zijn komen te vervallen 

omdat deze bepalingen in het (nieuwe) Wetboek van Strafrecht niet zijn 

opgenomen. 

In lid 7 is de verwijzing naar artikel 260 van het Wetboek van Strafrecht 

van de Nederlandse Antillen (vrouwenhandel en handel in minderjarigen) 

niet overgenomen, omdat die bepaling niet meer voorkomt in het nieuwe 

Wetboek. In de plaats daarvan is een verwijzing opgenomen naar de 

artikelen 2:154, 2:239, 2:240 en 2:241 van het nieuwe wetboek 

(mensensmokkel, mensenhandel en slavenhandel). 

In lid 11 is de tekst van artikel 198, eerste lid, (verplichte aangifte van 

bepaalde misdrijven) in overeenstemming gebracht met artikel 2:58 van 



AB 2015, no. 9 59 

het Wetboek van Strafecht, waar het niet doen van deze aangifte strafbaar 

is gesteld. 

 

Artikel CLXXXII 

 

Met dit artikel worden wijzigingen voorgesteld in het Wetboek van 

Strafrecht. Zoals reeds in het algemeen deel van deze memorie van 

toelichting is uiteengezet, betreft dit met name wijzigingen die verband 

houden met de beslissing van het Constitutioneel Hof in zaak 2013/1. 

Verder wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt enkele wetstechnische 

gebreken te herstellen en enkele verbeteringen door te voeren. Hieronder 

is per wijzigingsonderdeel, voor zover noodzakelijk, voorzien in een meer 

uitgebreide toelichting. 

 

Onderdelen A en B 

 

Met deze onderdelen worden enkele wijzigingen voorgesteld naar 

aanleiding van de beslissing van het Constitutioneel Hof. In die beslissing 

heeft dat Hof uitgesproken, dat artikel 1:13, eerste lid, van het Wetboek 

van Strafrecht, voor zover dit toestaat een levenslange gevangenisstraf op 

te leggen, onverenigbaar is met artikel 3 van de Staatsregeling. 

Vervolgens heeft het Hof voormeld artikel 1:13, eerste lid, vernietigd, wat 

betreft de woorden “levenslang of”, alsook alle met dit artikel verknochte 

bepalingen van het Wetboek van Strafrecht die dan wel levenslange 

gevangenisstraf mogelijk maken, dan wel daaraan refereren. 

 

Het Hof heeft diens beslissing mede doen steunen op de uitspraak van de 

Grote Kamer van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) 

van 9 juli 2013 in de zogenoemde zaak Vinter2, waarvan de strekking door 

het Constitutioneel Hof als volgt is verwoord: “een levenslange 

gevangenisstraf zonder een deugdelijke mogelijkheid van herbeoordeling 

kan noch verdragsrechtelijk noch constitutioneel door de beugel”.  

 

Onderdelen A en B van artikel CLXXXII strekken ertoe de door het 

Constitutioneel Hof aanwezig geoordeelde strijdigheid van artikel 1:13, 

eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht met artikel 3 van de 

Staatsregeling op te heffen en aldus de oplegging van levenslange 

gevangenisstraffen weer mogelijk te maken.  

Opgemerkt wordt dat het voorgestelde artikel 1:30 (handelend over een 

periodieke toetsing door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie) was 

opgenomen in het aanvankelijke ontwerp van het Wetboek van Strafrecht , 

maar dat dit artikel gaandeweg het wetgevingsproces is komen te 

vervallen. Dit artikel wordt thans wederom ingevoegd, met dien verstande 

dat in plaats van toetsing na twintig jaar wordt uitgegaan van een toetsing 

na vijfentwintig jaar. Beklemtoond wordt hier nog, dat deze regeling niet 

betekent dat de betrokkene na 25 jaren zonder meer in vrijheid zal worden 

gesteld. Er zal worden getoetst of verdere tenuitvoerlegging nog langer 

een redelijk doel dient. Mocht het Gemeenschappelijk Hof van Justitie tot 

het oordeel komen dat dit het geval is, dan zal de betrokkene (nog) niet in 

vrijheid worden gesteld en zal de zaak na een periode van vijf jaren 

opnieuw worden getoetst. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat een 

en ander de mogelijkheid van een normale gratieprocedure niet doorkruist. 

 

                                                 
2 Vinter en anderen tegen het Verenigd Koninkrijk: appl. nrs. 66069/09, 130/10, 
3896/10. 
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Onderdeel C 

 

Dit onderdeel betreft een voorstel voor een technische wijziging en ziet op 

het herstellen van een evidente verschrijving. Deze bepaling is destijds 

gewijzigd bij nota van wijziging en abusievelijk is het woord 

onvoorwaardelijk veranderd in voorwaardelijk. Deze kennelijke misslag 

wordt thans gecorrigeerd. 

 

Onderdeel D 

 

Artikel 1:37 van het Wetboek van Strafrecht is eveneens gedurende de 

totstandkomingsprocedure van het Wetboek van Strafrecht bij nota van 

wijziging gewijzigd. De toevoeging in het eerste lid “alsmede regels gesteld 

inzake de voorwaarden waaraan moet worden voldaan gedurende dit 

voortijdig ontslag” blijkt overbodig, aangezien dit Wetboek reeds voorziet 

in de (vele) mogelijke voorwaarden, die aan een voorwaardelijke 

invrijheidstelling kunnen worden verbonden. Derhalve hoeven deze 

voorwaarden niet nog eens apart te worden geregeld.  

 

De vernummering van het derde lid tot tweede lid is gewenst, aangezien 

het tweede en vierde lid in diens beslissing door het Constitutioneel Hof 

zijn vernietigd. 

 

Onderdeel E 

 

Het betreft hier het herstel van een kennelijke misslag. 

 

Onderdeel F 

 

Met deze wijzigingsopdracht wordt artikel 1:188, vierde lid, van het 

Wetboek van Strafrecht in overeenstemming gebracht met art. 1:53 van 

dat Wetboek. Beide bepalingen hebben betrekking op de taakstraf en met 

het oog op de uitvoeringsregelgeving is het wenselijk dat deze bepalingen 

gelijkluidend zijn. 

 

Onderdeel G 

 

In het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen stond deze 

gedraging aan het slot van artikel 236. Door het overhevelen van de rest 

van die bepaling naar artikel 2:185 is dit onderdeel in het ongerede 

geraakt. Derhalve wordt deze verboden gedraging in een apart artikel 

opgenomen. Bij de gedraging kan men denken aan het aanbieden van een 

reisdocument aan de Immigratie- en Grensbewakingsdienst. Aangezien in 

het huidige maatschappelijk verkeer steeds meer belang wordt gehecht 

aan een juiste identificatie, bijvoorbeeld in de financiële sector, wordt aan 

‘reisdocument’ toegevoegd: ‘identificatiedocument’. Voor een nadere 

omschrijving van deze documenten kan verwezen worden naar de Memorie 

van Toelichting bij artikel 2:185 van het Wetboek van Strafrecht. 

Onderdeel H 

 

Deze bepaling is tijdens de totstandkomingsprocedure van het Wetboek 

van Strafrecht bij nota van wijziging gewijzigd. Middels die nota van 

wijziging is de gevangenisstraf verhoogd van vier naar zes jaren. 

Abusievelijk is vergeten om de geldboete ook te verhogen. Deze kennelijke 
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misslag wordt rechtgezet door van de vierde categorie de vijfde categorie 

te maken. 

 

Onderdeel I 

 

Zoals reeds in het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen een 

strafsanctie is gesteld op het niet behoorlijk bijhouden van het (interne) 

aandeelhoudersregister door het bestuur van een naamloze of besloten 

vennootschap, behoort ook het zich niet op de hoogte houden van de 

gegevens van begunstigden van een stichting particulier fonds of een trust 

of van de gegevens van de commanditaire vennoten van een 

commanditaire vennootschap strafbaar te zijn. De aanvulling van artikel 

3:23 van het Wetboek van Strafrecht strekt daartoe. Dit voorstel tot 

wijziging is in lijn met aanbevelingen van de OESO. 

 

Onderdeel J 

 

Ook hier gaat het om de verbetering van een kennelijke misslag. Op een 

overtreding kan immers geen gevangenisstraf worden gesteld, maar 

slechts hechtenis. 

 

Artikel CLXXXIV 

 

Allereerst wordt hier opgemerkt dat de regering ervoor heeft gekozen de 

bepalingen omtrent de terbeschikkingstelling nog niet in werking te laten 

treden tot het moment waarop er hier ten lande een adequate voorziening 

ter zake kan worden geboden. 

De regering heeft destijds om voor haar moverende redenen de keuze 

gemaakt om reeds na de goedkeuring, doch voor de bekrachtiging, van 

(de tekst van) het Wetboek van Strafrecht over te gaan tot vernummering, 

aldus invulling gevend aan de afspraak met de andere Caribische landen 

om een zoveel mogelijk gelijkluidende nummering te hanteren. Deze 

werkwijze is door het Constitutioneel Hof strijdig met de Staatsregeling 

bevonden, maar blijkens diens beslissing kan dit gebrek worden 

gesauveerd op de wijze als thans in dit artikel is voorzien. In verband 

hiermee en teneinde de vindplaats van een bij een wetsartikel van het 

Wetboek van Strafrecht horende toelichting te vergemakkelijken is een 

transponeringstabel opgesteld, die als bijlage bij deze Memorie van 

Toelichting opgenomen. 

 

Artikel CLXXXV 

 

In dit artikel is geregeld, dat het Wetboek van Strafrecht ook ten aanzien 

van reeds bestaande gevallen met betrekking tot de voorwaardelijke 

invrijheidstelling, onmiddellijk gaat gelden. Hiermee wordt beoogd dat er 

vanaf het moment van inwerkingtreding van deze wet slechts één regiem 

geldt, namelijk het nieuwe, met als achterliggende gedachte 

rechtsongelijkheid en dus penitentiaire onrust te voorkomen. 

 

 

De Minister van Justitie 

 

 

 

 



AB 2015, no. 9 62 

Transponeringstabel Wetboek van Strafrecht 
 

Algemeen 
Na de goedkeuring door de Staten van het ontwerp van de 
Landsverordening houdende vaststelling van een nieuw Wetboek van 

Strafrecht en vóór de bekrachtiging daarvan door de regering heeft een 
vernummering van het ontwerp plaats gevonden (hierna aangeduid als: ex 
post-nummering). Aldus wijkt de ex post-nummering af van de nummering 
die is gehanteerd in het ontwerp vóór de goedkeuring door de Staten en 
de bekrachtiging door de regering alsmede van de in de Memorie van 
Toelichting gehanteerde nummering (beide hierna aangeduid als: ex 
ante-nummering). In verband hiermee en teneinde de vindplaats van een 

bij een wetsartikel van het Wetboek van Strafrecht horende toelichting te 
vergemakkelijken is onderstaand transponeringstabel opgesteld. 
 

Artikelnummering Wetboek van Strafrecht (AB 2013, no. 2)   *= 
geen tekst 

Ex-
Ante 

Ex-
Post 

Ex-
Ante 

Ex-
Post 

Ex-
Ante 

Ex-
Post 

Ex-
Ante 

Ex-
Post 

1 1:1 32 1:34 65 1:67 97 1:100 

2 1:2 33 1:35 66 1:68 98 1:101 

3 1:3 34 1:36 67 1:69 99 1:102 

4 1:4 35 1:37 68 1:70 100 1:103 

5 1:5 36 1:38 69 1:71 100a 1:104 

6 1:6 37 1:39 70 1:72 101 1:105 

7 1:7 38 1:40 71 1:73 101a 1:106 

8 1:8 39 1:41 72 1:74 101b 1:107 

9 1:9 40 1:42 73 1:75 101c 1:108 

10 1:10 41 1:43 74 1:76 101d 1:109 

11 1:11 42 1:44 75 1:77 101e 1:110 

12 1:12 43 1:45 76 1:78 101f 1:111 

13 1:13 44 1:46 76a 1:79 101g 1:112 

14 1:14 45 1:47 77 1:80 101h 1:113 

15 1:15 46 1:48 78 1:81 102 1:114 

16 1:16 47 1:49 79 1:82 103 1:115 

17 1:17 48 1:50 80 1:83 104 1:116 

18 1:18 49 1:51 81 1:84 105 1:117 

19 1:19 50 1:52 82 1:85 106 1:118 

20 1:20 51 1:53 83 1:86 107 1:119 

21 1:21 52 1:54 84 1:87 108 1:120 

22 1:22 53 1:55 85 1:88 109 1:121 

22a 1:23 54 1:56 86 1:89 110 1:122 

23 1:24 55 1:57 87 1:90 111 1:123 

23a 1:25 56 1:58 88 1:91 112 1:124 

24 1:26 57 1:59 89 1:92 113 1:125 

25 1:27 58 1:60 90 1:93 114 1:126 

26 1:28 59 1:61 91 1:94 115 1:127 

27 1:29 60 1:62 92 1:95 116 1:128 

28 1:30 61 1:63 93 1:96 117 1:129 

29 1:31 62 1:64 94 1:97 118 1:130 

30 1:32 63 1:65 95 1:98 119 1:131 

31 1:33 64 1:66 96 1:99 120 1:132 
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Artikelnummering Wetboek van Strafrecht (AB 2013, no. 2)   *= 
geen tekst 

Ex-

Ante 

Ex-

Post 

Ex-

Ante 

Ex-

Post 

Ex-

Ante 

Ex-

Post 

Ex-

Ante 

Ex-

Post 

121 1:133 164 1:176 206 1:220 250 2:40 

122 1:134 165 1:177 207 1:221 251 2:41 

122a 1:135 166 1:178 208 1:222 252* - 

123 1:136 167 1:179 209 1:223 253 2:42 

124* - 168 1:180 210 1:224 254 2:43 

125 1:137 169 1:181 211 2:1 255 2:44 

126 1:138 170 1:182 212 2:2 256 2:45 

127 1:139 171 1:183 213 2:3 257 2:46 

128 1:140 172 1:184 214 2:4 258 2:47 

129 1:141 172a 1:185 215 2:5 259 2:48 

130 1:142 173 1:186 216 2:6 260* - 

131 1:143 174 1:187 217 2:7 261 2:49 

132 1:144 175 1:188 218 2:8 262 2:50 

133 1:145 176 1:189 219 2:9 263 2:51 

134 1:146 177 1:190 220 2:10 264 2:52 

135 1:147 178 1:191 221 2:11 265 2:53 

136 1:148 179 1:192 222 2:12 265a 2:54 

137 1:149 180 1:193 223 2:13 265b 2:55 

138 1:150 181 1:194 224 2:14 265c 2:56 

139 1:151 182 1:195 225 2:15 266 2:57 

140 1:152 183 1:196 226 2:16 267 2:58 

141 1:153 184 1:197 227 2:17 268 2:59 

142 1:154 185 1:198 228 2:18 269 2:60 

143 1:155 186 1:199 229 2:19 270 2:61 

144 1:156 187 1:200 230 2:20 271 2:62 

145 1:157 188 1:201 231 2:21 272 2:63 

146 1:158 189 1:202 232 2:22 273 2:64 

147 1:159 190 1:203 233 2:23 274 2:65 

148 1:160 190a 1:204 234 2:24 274a 2:66 

149 1:161 191 1:205 235 2:25 275 2:67 

150 1:162 192 1:206 236 2:26 276 2:68 

151 1:163 193 1:207 237 2:27 277 2:69 

152 1:164 194 1:208 238 2:28 278 2:70 

153 1:165 195 1:209 239 2:29 279 2:71 

154 1:166 196 1:210 240 2:30 280 2:72 

155 1:167 197 1:211 241 2:31 281 2:73 

156 1:168 198 1:212 242 2:32 282 2:74 

157 1:169 199 1:213 243 2:33 283 2:75 

158 1:170 200 1:214 244 2:34 284 2:76 

159 1:171 201 1:215 245 2:35 285 2:77 

160 1:172 202 1:216 246 2:36 286 2:78 

161 1:173 203 1:217 247 2:37 287 2:79 

162 1:174 204 1:218 248 2:38 288 2:80 

163 1:175 205 1:219 249 2:39 289 2:81 
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Artikelnummering Wetboek van Strafrecht (AB 2013, no. 2)   *= geen tekst 

Ex-Ante Ex-Post Ex-Ante Ex-Post Ex-Ante Ex-Post Ex-Ante Ex-Post 

290 2:82 333 2:125 376 2:166 417 2:209 

291 2:83 334 2:126 377 2:167 418 2:210 

292 2:84 335 2:127 378 2:168 419 2:211 

293 2:85 336 2:128 379 2:169 419a 2:212 

294 2:86 337 2:129 380 2:170 420 2:213 

295 2:87 338 2:130 381 2:171 421 2:214 

296 2:88 339 2:131 382 2:172 422 2:215 

297 2:89 340 2:132 383 2:173 423 2:216 

298 2:90 341 2:133 384 2:174 424 2:217 

299 2:91 342 2:134 385 2:175 425 2:218 

300 2:92 343 2:135 386 2:176 426 2:219 

301 2:93 344 2:136 387 2:177 427 2:220 

302 2:94 345 2:137 388 2:178 428 2:221 

303 2:95 346 2:138 389 2:179 429 2:222 

304 2:96 347 2:139 390 2:180 430 2:223 

305 2:97 348 2:140 391 2:181 431 2:224 

306 2:98 349 2:141 392 2:182 432 2:225 

307 2:99 350 2:142 393 2:183 433 2:226 

308 2:100 351 2:143 394 2:184 434 2:227 

309 2:101 352 2:144 395 2:185 435 2:228 

310 2:102 353 2:145 396 2:186 436 2:229 

311 2:103 354 2:146 397 2:187 437 2:230 

312 2:104 355 2:147 398 2:188 438 2:231 

313 2:105 356 2:148 399 2:189 439 2:232 

314 2:106 357 2:149 400 2:190 440 2:233 

315 2:107 358 2:150 401 2:191 441 2:234 

316 2:108 359 2:151 402 2:192 442 2:235 

317 2:109 360 2:152 403 2:193 443 2:236 

318 2:110 361 2:153 404 2:194 444 2:237 

319 2:111 362 2:154 405 2:195 445 2:238 

320 2:112 363 2:155 406 2:196 446 2:239 

321 2:113 364* - 407 2:197 446a 2:240 

322 2:114 365* - 408 2:198 447 2:241 

323 2:115 366 2:156 409 2:199 448 2:242 

324 2:116 367 2:157 410 2:200 449 2:243 

325 2:117 368 2:158 411 2:201 450 2:244 

326 2:118 369 2:159 412 2:202 451 2:245 

327 2:119 370 2:160 413 2:203 452 2:246 

328 2:120 371 2:161 414 2:204 453 2:247 

329 2:121 372 2:162 415 2:205 454 2:248 

330 2:122 373 2:163 415a 2:206 455 2:249 

331 2:123 374 2:164 415b 2:207 456 2:250 

332 2:124 375 2:165 416 2:208 457 2:251 
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Artikelnummering Wetboek van Strafrecht (AB 2013, no. 2)   *= geen 
tekst 

Ex-Ante Ex-

Post 

Ex-

Ante 

Ex-

Post 

Ex-

Ante 

Ex-

Post 

Ex-

Ante 

Ex-

Post 

458 2:252 501 2:296 544 2:340 586 2:380 

459 2:253 502 2:297 545 2:341 587 2:381 

460 2:254 503 2:298 546 2:342 588 2:382 

461 2:255 504 2:299 546a 2:343 589 2:383 

462 2:256 504a 2:300 547 2:344 590 2:384 

463 2:257 505 2:301 548* - 591 2:385 

464 2:258 506 2:302 549* - 592 2:386 

465 2:259 507 2:303 550 2:345 593 2:387 

466 2:260 508 2:304 551* - 594 2:388 

467 2:261 509 2:305 552 2:346 595 2:389 

468 2:262 510 2:306 553 2:347 596 2:390 

469 2:263 511 2:307 554 2:348 597 2:391 

470 2:264 512 2:308 555 2:349 598 2:392 

471 2:265 513 2:309 556 2:350 599 2:393 

472 2:266 514 2:310 557 2:351 600 2:394 

473 2:267 515 2:311 558 2:352 601 2:395 

474 2:268 516 2:312 559* - 602 2:396 

475 2:269 517 2:313 560 2:353 603 2:397 

475a 2:270 518 2:314 561 2:354 604 2:398 

476 2:271 519 2:315 562 2:355 605 2:399 

477 2:272 520 2:316 563 2:356 606 2:400 

478 2:273 521 2:317 564 2:357 607 2:401 

479 2:274 522 2:318 565 2:358 608 2:402 

480 2:275 523 2:319 566 2:359 609 2:403 

481 2:276 524 2:320 567 2:360 610 2:404 

482 2:277 525 2:321 568 2:361 611 2:405 

483 2:278 526 2:322 569 2:362 612 2:406 

484 2:279 527 2:323 569a 2:363 613 2:407 

485 2:280 528 2:324 570 2:364 614 3:1 

486 2:281 529 2:325 571 2:365 615 3:2 

487 2:282 530 2:326 572 2:366 615a 3:3 

488 2:283 531 2:327 573 2:367 616 3:4 

489 2:284 532 2:328 574 2:368 617 3:5 

490 2:285 533 2:329 575 2:369 618 3:6 

491 2:286 534 2:330 576 2:370 619 3:7 

492 2:287 535 2:331 577 2:371 620 3:8 

493 2:288 536 2:332 578 2:372 621 3:9 

494 2:289 537 2:333 579 2:373 621a 3:10 

495 2:290 538 2:334 580 2:374 622 3:11 

496 2:291 539 2:335 581 2:375 623 3:12 

497 2:292 540 2:336 582 2:376 624 3:13 

498 2:293 541 2:337 583 2:377 625 3:14 

499 2:294 542 2:338 584 2:378 626* - 

500 2:295 543 2:339 585 2:379 627 3:15 
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Artikelnummering Wetboek van Strafrecht (AB 2013, no. 2)   *= geen 

tekst 

Ex-Ante Ex-
Post 

Ex-
Ante 

Ex-
Post 

Ex-
Ante 

Ex-
Post 

Ex-
Ante 

Ex-
Post 

628 3:16 669 3:58     

629 3:17 670 3:59     

630 3:18 671 3:60     

631 3:19 672 3:61     

632 3:20 673 3:62     

633 3:21 674 3:63     

634 3:22 675 3:64     

635 3:23 676 3:65     

636 3:24 677 3:66     

- 3:25* 678 3:67     

637 3:26 679 3:68     

638 3:27 680 3:69     

639 3:28 681 3:70     

640 3:29 682 3:71     

641 3:30 683 3:72     

642 3:31 684 3:73     

643 3:32 685 3:74     

644 3:33 686 3:75     

645 3:34 687 3:76     

646 3:35 688 3:77     

647 3:36 689 3:78     

648 3:37 690 3:79     

649 3:38 691 3:80     

650 3:39 692 3:81     

651 3:40 693 3:82     

652 3:41 694 3:83     

653 3:42 695 3:84     

654 3:43 696 3:85     

655 3:44       

656 3:45       

657 3:46       

658 3:47       

659 3:48       

660 3:49       

661 3:50       

661a 3:51       

662 3:52       

663 3:53       

664* -       

665 3:54       

666 3:55       

667 3:56       

668 3:57       

 

 

 

 

 


