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33 360 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in 
verband met de uitbreiding van de gronden voor 
voorlopige hechtenis 

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van 
Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is voor een 

voortvarende vervolging en berechting van geweld in de publieke ruimte 
en geweld tegen personen met een publieke taak de gronden voor 
voorlopige hechtenis aan te vullen en daartoe het Wetboek van Strafvor-
dering aan te passen; 

Zo is het, dat Wij, de afdeling advisering van de Raad van State 
gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedge-
vonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I  

Het Wetboek van Strafvordering wordt als volgt gewijzigd: 

 A

In artikel 67, eerste lid, onder c, wordt «artikel 31 van de Wet op de 
kansspelen» vervangen door: artikel 36 van de Wet op de kansspelen. 

 B

1. In artikel 67a, tweede lid, wordt, onder vernummering van 
onderdeel 4 tot onderdeel 5, een onderdeel ingevoegd, luidende:

4°. indien er sprake is van verdenking van een van de misdrijven 
omschreven in de artikelen 141, 157, 285, 300 tot en met 303 of 350 van 
het Wetboek van Strafrecht, begaan op een voor het publiek toegankelijke 
plaats, dan wel gericht tegen personen met een publieke taak, waardoor 
maatschappelijke onrust is ontstaan en de berechting van het misdrijf 
uiterlijk binnen een termijn van 17 dagen en 15 uren na aanhouding van 
de verdachte zal plaatsvinden. 
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2. Aan artikel 67a, wordt na het derde lid een lid toegevoegd, dat luidt: 
4. Onder personen met een publieke taak zijn begrepen: personen die 

ten behoeve van het publiek en in het algemeen belang een hulp- of 
dienstverlenende taak vervullen.
  

ARTIKEL II  

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen 
tijdstip. 

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks 
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven

De Minister van Veiligheid en Justitie,
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