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VOORWOORD. 

Op het gebied van het militaire recht zijn verschillende boekwerken ver
schenen, welke over het algemeen geschreven zijn met de bedoeling, bepaalde 
onderdelen van dat recht min of meer uitputtend te behandelen en commen
taar te leveren op de wetten, welke nu eenmaal doorgaans voor de leek zonder 
nadere toelichting moeilijk te begrijpen zijn. 

Deze boekwerken zijn zeer geschikt voor meergevorderden en de grote 
massa's gegevens, welke zij bevatten hebben reeds menigeen geholpen bij het 
oplossen van practijk-puzzles. Ofschoon deze boekwerken ook wel bruikbaar 
zijn bij het militaire onderwijs, zijn zij toch naar hun aard daartoe niet de 
meest-geëigende hulpmiddelen. 

Immers als leerboek bij een opleiding geven zij zowel te weinig als te veel. 
Te weinig, omdat zij zich beperken tot de behandeling van een enkel onder
werp, van een enkele wet, doch te veel omdat zij op dat onderwerp, op die wet 
zó diep ingaan en er zoveel details over vermelden dat de leerling gevaar 
loopt door de bomen het bos niet meer te kunnen zien. 

Bovendien dwingt het beperkt aantal lesuren bij een opleiding tot be
perking van de stof. Geeft men nu de leerlingen de bovenbedoelde uitgebreide 
boekwerken in handen, dan zullen zij er slechts zelden in slagen, zich bij de 
bestudering daarvan de juiste mate van beperking op te leggen. De instructeur 
of leraar moet dus ingrijpen. 

Dit heeft vele instructeurs er toe gebracht overzichten, uittreksels en 
dictaten samen te stellen ten gerieve van hun leerlingen. Met alle waardering 
voor het aldus verzette werk mag toch niet over het hoofd worden gezien, dat 
deze overzichten, enz., getuigen van wel zéér-uiteenlopende opvattingen van 
de instructeurs omtrent hetgeen op het gebied van het militaire recht voor 
hun leerlingen in de eerste plaats van belang is. 

Daarom heeft de Chef van de Generale Staf bepaald dat er drie handleidin
gen op het gebied van het militaire recht zullen worden samengesteld en wel 
ten dienste van het onderwijs resp. aan de Koninklijke Militaire Academie, 
aan de scholen voor reserve-officieren en aan de kaderscholen. 

Deze handleidingen zullen dus als leerboeken worden gebruikt en moeten 
derhalve aangepast zijn aan de opleidingen waarvoor zij zijn bestemd. Op deze 
wijze kan enige uniformiteit met betrekking tot de omvang van de leerstof, 
welke bij de verschillende opleidingen voor behandeling in aanmerking komt, 
worden gebracht, kan het gebruik van voor opleidingsdoeleinden minder 
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geschikte boekwerken worden beperkt, kan de tijdrovende dictaatschrijverij 
overbodig gemaakt en de zelfstudie vergemakkelijkt worden. 

Als "Handleiding Militair Recht ten dienste van de opleiding tot beroeps
officier van de K.L." wordt gebezigd een nieuwe bewerking van het boekwerk 
"Straf- en Tuchtrecht voor de Koninklijke Nederlandse Landmacht" door de 
oud-reserve-majoor J. H. van Wermeskerken. 

De "Handleiding Militair Recht ten dienste van de reserve-officieren en de 
adspirant-reserve-officieren der Koninklijke Landmacht" wordt de lezer hier
bij aangeboden. 

Er is naar gestreefd de stof te beperken tot datgene wat bij een normale 
cursus aan een school voor reserve-officieren in verband met de beschikbare 
tijd kan worden behandeld (zie ook de "Toelichting op de Inhoud" hierna). 

Er is voorts naar gestreefd, de stof op zodanige wijze te behandelen dat deze 
ook zonder nadere toelichting begrijpelijk is voor personen met middelbare 
schoolontwikkeling. Om dit te bereiken moest hier en daar een zekere mate 
van breedvoerigheid worden aanvaard. Ook vereiste de duidelijkheid af en 
toe herhaling van hetgeen reeds eerder werd behandeld. Bij een mondelino-e 
les is een en ander vaak evenzeer onvermijdelijk. 

Deze wijze van behandeling ontslaat de instructeur van de verplichting om 
bladzijde voor bladzijde en punt voor punt te bespreken en geeft hem meer 
gelegenheid voor verruiming en verlevendiging van de stof door het vermel
den van nadere bijzonderheden en door het behandelen van de betrekkelijke 
wetsartikelen en van practijkgevallen. 

Het behoeft na het vorenstaande nauwelijks te worden gezegd dat de ver
schillende onderwerpen in deze Handleiding niet volledig zijn behandeld. 
Vele belangrijke details moesten buiten bespreking blijven, over ettelijke 
uitzonderingen, afwijkingen en nuances moest worden gezwegen. op juri
dische problemen kon niet diep worden ingegaan. ·wie dus over enig onder
werp vollediger wenst te worden ingelicht, zij verwezen naar de in de litera
tuuropgave (zie blz 8) vermelde werken, waarvan door mij bij de .amen
stelling van dit boek uiteraard een dankbaar gebruik is gemaakt. 

Gehoopt wordt, dat deze Handleiding tevens goede diensten zal kunnen 
bewijzen aan de reserve-officieren die tengevolge van het feit dat zij !echts 
van tijd tot tijd onder de wapenen behoeven te komen, zich telken weder 
gesteld zien voor de noodzakelijkheid om hun tijdens het groot-verlof ver
vaagde kennis op te frissen. Sommige gedeelten, in het bijzonder van de Ie en 
de 2e Afdeling kunnen bovendien enigermate als een leidraad gebezigd , ·or
den voor met de troep te houden" theorie krijgstucht". 

In zekere zin is de uitgave van deze handleiding een proefneming, aangezien 
vóór 1940 slechts bij een enkele school voor reserve-officieren een handleiding 
in gebruik was, welke enigszins was ingesteld op de behoeften van het onder
wijs en rekening hield met de beperkte mogelijkheden daarbij. Voor opmer
kingen en wenken houd ik mij dan ook aanbevolen. 

Ook herhaalde controle zal niet hebben kunnen voorkómen, dat inge_lopen 
fouten onontdekt zijn gebleven. Gaarne zal ik hierop attent worden gemaakt. 

Velen ben ik dank verschuldigd, omdat zij mij met raad en daad hebben 
geholpen bij de samenstelling van dit werk. Zij zullen het mij nie eu el 
duiden, dat ik hun namen hier niet alle vermeld. Ik moet echter een u·uo 
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<lering maken ten aanzien van de Eerste-Luitenant van het V.H.K. Mr C. M. 
H. Kolstee, Secretaris bij de Krijgsraad te Velde "Oost", die zeer veel tijd en 
werkkracht over heeft gehad voor het nazien van de concepten, het contro
leren van de verwijzingen en het samenstellen van het register. 

Arnhem, Augustus 1950. H.H. A. DE GRAAFF. 
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TOELICHTING OP DE I HOUD. 

Bij het onderwijs in militair recht wordt doorgaans uitsluitend of bijna 
uitsluitend het militaire straf- en tuchtrecht behandeld. Toch behoort de 
militair, en zeker de reserve-officier, daarnaast enige kennis te hebben van de 
administratiefrechtelijke voorschriften nopens de rechtspositie van de ver
schillende categorieën van militairen (zoals de Dienstplichtwet, de Militaire 
Ambtenarenwet, de Bevorderingswet en vele andere wetten en wettelijke 
voorschriften) en van de voorschriften, waarmede de militair onder bijzon
dere omstandigheden te maken kan krijgen (zoals de Inkwartieringswet, de 
Wet op de Staat van Oorlog en van Beleg·, verschillende volkenrechtelijke 
bepalingen, enz.). 

Daarom bevat deze Handleiding een afdeling, gewijd aan een zeer korte 
bespreking van al deze, buiten het straf- en tuchtrecht vallende wetten en 
voorschriften. Deze bespreking blijft zéér aan de oppervlakte, en beoogt niet 
méér dan de lezer een indruk te geven van het onderwerp en de inhoud van de 
betrokken wet. Méér kennis behoeft van de gemiddelde reserve-officier niet 
te worden vereist, minder zou afbreuk doen aan zijn algemene militaire 
ontwikkeling. 

Wat het straf- en tuchtrecht betreft, hierbij ligt een indeling in drie 
afdelingen, respectievelijk handelende over het tuchtrecht, het strafrecht en 
het militaire strafproces voor de hand. Aangezien verschillende onderwerpen 
zowel voor het tuchtrecht als voor het strafrecht van belang zijn, gaat aan de 
genoemde drie afdelingen een afzonderlijke afdeling vooraf, waarin deze 
onderwerpen zijn behandeld, en waarin tevens algemene beschouwingen zijn 
opgenomen over de krijgstucht en over de samenhang tussen tucht- en 
strafrecht. 

De Handleiding is dientengevolge verdeeld in vijf afdelingen: 
Ie Afd. Algemene Inleiding tot het Militaire Straf- en Tuchtrecht. 
2e Afd. Het Militaire Tuchtrecht. 
3e Afd. Het Militaire Strafrecht. 
4e Afd. Het Militaire Strafproces. 
5e Afd. Korte Bespreking van enige ·wettelijke Voorschriften, van belang voor 

de Militairen. 
Indien de beschikbare tijd bij enige opleiding niet toelaat, de gehele Hand

leiding te behandelen, moeten de afdelingen in volgorde worden doorge
nomen, zodat in de eerste plaats de 5e, en vervolgens zonodig ook de 4e en de 
3e buiten behandeling blijven. 
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Het vermelden van de nummers van wetsartikelen in de tekst werkt door
gaans meer storend dan verhelderend. Dit is derhalve zoveel mogelijk ver
meden. In margine zijn echter verwijzingen gesteld naar de artikelen uit de 
wetten, wettelijke voorschriften, enz., welke de mededelingen in de tekst 
dekken of daarmede verband houden. Hierbij is in verband met de beschik
bare ruimte gebruik gemaakt van afkortingen, welke op een lijst van afkor
tingen (zie blz. 11) in alphabetische volgorde zijn vermeld. 

Hoofdstukken, paragrafen en punten zijn doorgenummerd. De getallen in 
het register verwijzen naar de punten. Verwijzing naar bladzijden komt 
(behalve in de inhoudsopgave) niet voor. 
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LITERATUUROPGAVE. 

Prof. Mr. H. van der Hoeven, ~Iilitair Straf- en Tuchtrecht, 
uitgave 1904. Behandelt de geschiedenis van de totstand ·omi = 
Wetboek van Militair Strafrecht en nn de \\.et op de · 
uitvoerig, in het bijzonder de behandeling in de T, ·eede ' 
deel, behandelende de Inrneringswet :\Iifüair -traf- en T 
bewerkt door P. A. Kempen, 1922. ,·an belang ,oor in erpre 
wetten, niet voor dagelijks gebruik. Is niet meer in de 
quarisch zeldzaam. 

]. ]. C. van Dijk, Wetboek van Militair Strafrecht en\ ·e op de 
voorzien van aantekeningen en alphabeti ch regi-ter, herzien en a.aR_ 

door Prof. Mr.]. V. van Dijck en Mr. C.]. H. chepel, derde ui _ e I 
Bevat een artikelsgewijze commentaar op het \\ etboe van . Iilitair ~traf
recht, de Wet op de Krijgstucht en de Inrneringswet • Iilitair -tra·. en 
Tuchtrecht. 

Mr. D. B. A. Franken en Mr. R.]. Brunner. Het \Vetboek van :\filitair -traf
recht, uitgave 1948. Commentaar met behandeling van jurisprudentie. Is 
op vrij ruime schaal in het leger verspreid en bij de militaire korpsen te 
raadplegen. 

D. van Voorst Evekink en Mr. H. ]. Kruls. De Practijk van het 1Iilitaire 
Tuchtrecht, derde druk 1946. Artikelsgewijze commentaar op de \Vet op de 
Krijgstucht en op het Reglement betreffende de Krijgstucht, met zeer veel 
verwijzingen naar de militaire voorschriften en uitvoerige opgave van 
jurisprudentie. Losbladig systeem, twee delen. Is op ruime schaal in het 
leger verspreid en op de meeste militaire bureaux te raadplegen. 

Mr. A. F. Steffen. Wet op de Krijgstucht en Reglement betreffende de Krijgs
tucht, van aantekeningen voorzien, derde druk 1946 (nr 3101). Artikels
gewijze commentaar met vermelding van veel bijzonderheden en verwijzing 
naar de militaire voorschriften en de jurisprudentie. Is op ruime schaal in 
het leger verspreid en op de meeste militaire bureaux te raadplegen. 

]. W.G. Cornet. Modellen die gebruikt worden bij de afdoening van rappor
ten en processen-verbaal in het Militair Straf- en Tuchtrecht voorafgegaan 
door een korte toelichting. Populaire leidraad voor de tot straffen bevoegde 
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meerdere. Vijfde druk 1949. Is op de meeste militaire bureaux te raad
plegen. 

W. Chr. Wensink. Schets van de Wet op de Krijgstucht, toegelicht aan de hand 
van de jurisprudentie der militair rechtelijke colleges. Uitgave 1931. Vrij 
zeldzaam. 

]. H. van Wermeskerken. Handleiding Militair Recht ten dienste van de 
opleiding tot beroepsofficier van de Koninklijke Nederlandse Landmacht. 
Bestemd voor het onderwijs aan de Koninklijke Militaire Academie. Een 
nieuwe druk is in 1948 verschenen (nr 3105) . 

E. L. Voorwinden. Beknopte Handleiding voor het Formeel Militair Straf
recht, uitgave 1934. Bevat vele bijzonderheden, verband houdende met het 
militaire strafproces, doch moet met omzichtigheid geraadpleegd worden. 
Niet meer verkrijgbaar. 

Dr. A. Spru)1l. Militaire Procedures, bijdrage tot de kennis van de procedures 
van straf- en tuchtrechtelijke aard, uitgave 1940. Bevat, naast een artikels
gewijze commentaar op de Regtspleging bij de Landmagt, beschouwingen 
over verschillende instituten en de wijze waarop deze in de toekomst, naar 
het oordeel van de schrijver, wettelijk zullen moeten worden geregeld. 
Zonder een vóór-ontwerp voor een nieuw Wetboek van Militaire Straf
vordering te geven, bespreekt schrijver toch vele punten, die bij totstand
koming van een dergelijke wet in overweging zullen moeten worden ge
nomen. Het boek is niet geschreven voor leken op het gebied van het 
militaire recht. 

Mr. P. ]. Stigter. Het Strafproces voor de Krijgsraad, overzicht met aanteke
ningen ten dienste van het militair onderwijs en de practijk. Niet meer 
verkrijgbaar. 

Mr. A. F. Steffen. Overzicht van de Militaire Rechtspleging, tweede druk 
1950 (nr 3102). Bevat een vrij uitvoerige behandeling van het militaire 
strafproces. Is op ruime schaal in het leger verspreid en op de meeste 
militaire bureaux te raadplegen. 

f. Vennik en L. C. Rietveld. Militaire Ambtenarenwet 1931. Bevat een be
spreking van deze wet en van de daarbij toepasselijk verklaarde artikelen 
der Ambtenarenwet 1929, voorts de tekst van het Reglement voor de 
Militaire Ambtenaren der Koninklijke Landmacht, met aantekeningen, en 
de tekst van een aantal voor deze materie mede van belang zijnde regelingen. 

A. ]. TV. ]äger. Handleiding voor de Compagnies-Commandant bij het geven 
van Theorie Krijgstucht. Uitgegeven met machtiging van de Minister van 
Oorlog in 1950. Bevat een inleiding en een aantal zeer goede voorbeelden 
van de wijze, waarop men "theorie krijgstucht" kan houden (nr 3107). 

Tekstuitgaven: 

Verzameling van Wetten en Besluiten betreffende het Militaire Straf- en 
Tuchtrecht bij de Zee- en bij de Landmacht door Dr. L. Al. Rollin Couquer
que, uitgave 1946 (nr 3100). Bevat de teksten van het ·wetboek van Militair 
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Strafrecht, de Wet op de Krijgstucht, het Reglement betreffende de Krijgs
tucht, de Regtspleging bij de Landmagt, de Regtspleging bij de Zeemagt, de 
Provisionele Instructie voor het Hoog Militair Gerechtshof, de Invoeringswet 
Militair Straf- en Tuchtrecht, de vVet Tarief van Geregtskosten in Strafzaken, 
en vele uitvoeringsbepalingen, Koninklijke Besluiten, enz. Een nieuwe druk 
is in bewerking. Bij nr 3100 behoort een losse ,onder nr 3100 A uitgegeven 
"Chronologische en alphabetische opgave" van hetgeen in nr 3100 met kleine 
letter is gedrukt. 

Wetboek van Militair Strafrecht en Wet op de Krijgstucht (waaraan toege
voegd in verkorte tekst de Regtspleging bij de L andmagt) met uitvoerings
bepalingen en voorzien van aantekeningen, bewerkt door B. C. Mante, tweede 
druk 1948. 

Reglement betreffende de Krijgstucht (nr 3103). 

Tekst van de Wet op de Krijgstucht (nr 3104). 

Nederlandse Staatswetten, Editie Schuurman en .Jordens. Van de in deze 
Handleiding genoemde wetten zijn vele in deze editie verschenen, zoals de 
Grondwet, de Diens tplichtwet, de Inkwartieringswet, de Ambtenarenwet, de 
Wet Reserve-Personeel Landmacht 1905, het Wetboek van Strafrecht, het 
Wetboek van Strafvordering en, in 1951, ook het ,vetboek van Militair Straf
recht en de Wet op de Krijgstucht. 

Verschillende teksten zijn vóór 1940 uitgegeven bij de K fA en zullen in de 
komende jaren in nieuwe druk verschijnen. Hiertoe behoren o.a. de Dienst
plichtwet, de Bevorderingswet, de Wet Reservepersoneel Landmacht, het 
Voorschrift Beoordeling Officieren, de vVet op de Staat van Oorlog en van 
Beleg, de Militaire Pensioenwet, de Inkwartieringswet, enz. 

De Legerorders verschijnen op onregelmatige tijdstippen het gehele jaar 
door. Op de meeste militaire bureaux zijn ook de oudere jaargangen te raad
plegen. Van tijd tot tijd wordt een verzameling aangelegd van de oudere leger
orders enz., welke nog van belang zijn. Legerorders, welke hun belang door 
verloop van tijd hebben verloren, worden daar niet in opgenomen. Deze 
verzamelingen staan bekend als "Recueil Militair en Legerorders", Vierde, 
Vijfde, Zesde, enz. Beknopte Uitgave. Men raadplege voor nog van belang 
zijnde legerorders van oudere datum steeds de laatste Beknopte Uitgave. In 
1950 verscheen de zevende. 

Tijdschriften. 

Het Militair Rechtelijk Tijdschrift is geheel gewijd aan het militaire recht. 
Het wordt door de Ministeries van Marine en van Oorlog gezamenlijk uitge
geven en verschijnt 10 x per jaar. Het bevat artikelen over het militaire recht, 
jurisprudentie, enz. 
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LIJST VAN GEBEZIGDE AFKORTINGEN. 

N.B. In verband met het feit dat voor de marginale verwijzingen slechts zeer 
weinig ruimte beschikbaar is, zijn de afkortingen zo beknopt mogelijk 
gehouden. Dientengevolge moest hier en daar worden afgeweken van 
bestaande gebruikelijke afkortingen. 

AM 
AF 
AW 
BVV 

BVW 
co 
CG 
DpB 
DpBesch. 
DpW 
DwW 
GD 
GemW 
GW 
HMG 
IDA 

IDB 

IkB 
IkW 
IMST 
JV 
KB 
KL 
KMar 
KW 

Auditeur-Militair 
Advocaat-Fiskaal 
Ambtenarenwet 
Bevorderingsvoorschrift reservepersoneel (MB 8.3.1918 Ile Afd. 
nr90) 
Bevorderingswet voor de Landmacht 1902 
Commanderend Officier 
Commanderend Generaal 
Dienstplichtbesluit 
Dienstplichtbeschikking 
Dienstplichtwet 
Dienstweigeringswec 
Reglement op de Garnizoensdienst 
Gemeentewet 
Grondwet 
Hoog Militair Gerechtshof 
Voorlopig Reglement op de Inwendige Dienst der Koninklijke 
Landmacht deel A, Algemeen (nr 1584, 3e druk 1950) 
Voorlopig Reglement op de Inwendige Dienst der Koninklijke 
Landmacht deel B, Bijzondere Bepalingen (nr 1584, 3e druk 
1950) 
Inkwartieringsbesluit 
Inkwartieringswet 
Invoeringswet 1ilitair Straf- en Tuchtrecht 
Justitiële Verklaring 
Koninklijk Besluit 
Koninklijke Landmacht 
Koninklijke Marechaussee 
Kringen wet 
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LO 

LOR 
LOV 
MAR 
MAW 
MB 
MIW 
MJD 
MvO 
MRW 
MS 
MWW 
nr 
OA 
oc 
OR 
OVWB 
ow 
PI 
PRP 
pt 
PWL 
RK 
RL 
ROA 
RvA 
RZ 
s 

Se 
Sr 
Sv 
V 

VBK 
VBO 
VDL 

VMB 
vo 
vw 
VZG 
WK 
\VRP 
'0lVW 
7BU 
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Legerorder (Legerorder nr 345 van jaargang 191±7 wordt aange
duid met LO 1947 / 345) 
Landoor logreglemen c 
Landoor logverdrag 
Reglement voor de Militaire Ambtenaren der KL 
Militaire Ambtenarenwet 1931 
Ministeriële Beschikking 
Militaire Inundatiewet 
Militair-] uridische Dienst 
Ministerie van Oorlog 
Motor- en Rijwiel wet 
We.tboek van Militair Sti:afrecht 
Militaire \,V eduwenwet 1922 
nummer 
Oefeningsaanwijzing 
0 fficier-Commissaris 
Organisatiebesluit Rechtspleging te Velde 1944 
Oorlogsvrijwilligersbe&luit 
\,Vet op de Staat van Oorlog en van Beleg (Oorlogswet) 
Provisionele Instructie voor het Hoog Militair Gerechtshof 
Pensioenwet voor het Reserve-Personeel der Landmacht 
punt 
Pensioenwet voor de Landmacht 
Reglement betreffende de Krijgstucht 
Regtspleging bij de Landmagt 
Reglement op de Raden van Onderzoek en van Appèl 
Reglement van Administratie 
Regtspleging bij de Zeemagt 
Staatsblad (Staatsblad 1924 nr 345 wordt aangeduid als S 1924/ 
345) 
Staatscourant 
\i\Tetboek van Strafrecht 
Wetboek van Strafvordering 
en volgende 
Verdrag Behandeling Krijgsgevangenen 
Voorschrift Beoordeling Officieren 
Voorschrift Dienstverbintenissen v. d. mil. ambtenaren der KL, 
beneden de rang van tweede-luitenant, behorende tot het beroeps
personeel 
Voorschrift l\Iilitaire Bijstand 
Verwijzingsofficier 
Vestingwet 
Verdrag Zieken en Gewonden 
Wet op de Krijgstucht 
Wet voor het Reserve-personeel der Landmacht 1905 
Wegenverkeerswet 
Zevende Beknopte Uitgave (Recueil Militair en Legerorders) 
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Maatstaf van verstrekking: 001 (D+G+P 
I 
i). 

Voorts vaandrigs (kornetten) en alle leerlingen der scholen voor reserve
officieren. 

Voor militairen met groot verlof: alle reserve-officieren en vaandrigs_ 
(kornetten). 

§ 

§ 

§ 

IN HO UD S O PG AVE. 

Ie AFDELING. 

ALGEMENE INLEIDING TOT HET MILITAIRE 
STRAF- EN TUCHTRECHT. 

HOOFDSTUK 1. DE TUCHT IN DE SAMENLEVING EN DE 
TUCHT IN DE KRIJGSMACHT. 

blz. 
l. Elke samenleving noodzaakt tot zelf beperking en discipline. 

1. Leefregels beperken de vrijheid van de mens . . . . . · 33 
2. Sommige leefregels worden in een rechtsvoorschrift vast-

gelegd . 34 
3. De gewichtigste leefregels worden door strafsanctie 

beschermd 34 
4. Geen samenlevingsverband zonder tucht . 35 
5. Leiding en Gezag . 35 

2. Krijgsmacht en krijgstucht. 
6. Invloed van moderne legervorming en strijdwijze . 36 
7. De moed in de moderne oorlog 37 
8. Uiterlijke en innerlijke tucht . 38 
9. Tucht maakt sterk . 38 

10. Oefening in tucht . 39 
11. Voorlichting en voorbeeld 39 
12. Tuchthandhaving vereist verstandig overleg . 40 

3. De Commandant. 
13. De plaats van de commandant. 42 
14. Populariteit . . 42 
15. De commandant en zijn ondergeschikten . 42 
16. De commandant en zijn ondercommandanten 43 
17. De commandant en de handhaving van de krijgstucht 4 4 
18. Rechtvaardigheid en regelmaat . 45 
19. Het voorbeeld van de commandant. 46 
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HOOFDSTUK II. STRAFRECHT, MILITAIR STRAFRECHT EN 
MILITAIR TUCHTRECHT. 

blz. 
§ 4. Strafbaar feit en krijgstuchtelijk vergrijp. 

20. Ook de militair is onderworpen aan de algemene wetten 48 
21. Aan de militair worden echter méér en strengere eisen 49 

gesteld 
22. Militaire misdrijven en krijgstuchtelijke vergrijpen 49 
23. Krijgstuchtelijke vergrijpen 51 
24. Militair strafrecht en militair tuchtrecht . 51 

§ 5. Strafrechtelijke en tuchtrechtelijke procedure. 
25. Vervolging en bestraffing van het militaire misdrijf 53 
26. Ve_~volging en bestraffing van het krijgstuchtelijke ver-

gnJp 53 
27. Vervolging en bestraffing van commune delicten 54 
28. Oneigenlijke krijgstuchtelijke vergrijpen 55 

§ 6. Voorbeeld en recapitulatie. 
29. Voorbeeld 56 
30. Recapitulatie 57 

HOOFDSTUK III. MILITAIREN EN MILITAIRE GEZAGSVERHOUDINGEN. 

§ 7. Het begrip "militair" in het militaire straf- en tuchtrecht. 
31. Duidelijke begripsbepaling is noodzakelijk 59 
32. De militaire uniform maakt de drager nog niet militair 59 
33. Wie onder militairen worden verstaan . 60 
34. Wanneer is men "in werkelijke dienst"? 61 
35. Wie mede onder militairen worden begrepen 62 
36. Wie met militairen worden gelijkgesteld . 62 
37. Oproeping van burgerpersonen in geval van staat van 

beleg 62 
38. Feitelijk dienen bij de krijgsmacht 62 
39. Hoe verkrijgt, en hoe verliest men de militaire status? . 62 
40. Geen bijzondere formaliteit voor de installatie als militair 63 
41. Algemene opmerkingen . 64 

§ 8. De militaire rangen. 
42. Rangen in de burgermaatschappij en bij de krijgsmacht 64 
43. Rangs- en standsverhoudingen bij de KM en de KL 64 
44. Categorieën van rangen . 65 
45. Titulaire rangen 65 
46. Tijdelijke rangen 66 
47. Verkrijging en verlies van rang of stand. 66 

§ 9. De verhouding van meerdere tot mindere. 
48. Deze verhouding moet nauwkeurig geregeld zijn 66 
49. In welke gevallen de verhouding van meerdere tot min-

dere bestaat 67 
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1 
blz. 

50. Bepaling van de ouderdom in een rang . 67 
51. Tegelijk-benoemden bij hetzelfde wapen . 68 
52. Tegelijk-benoemden bij verschillende wapens 68 
53. Ancienniteit van hem, die een titulaire of een tijdelijke 

rang bekleedt 69 
54. Meerdere door commando . 69 
55. De schildwacht en de _patrouille gelijkgesteld met een 

meerdere . 70 

HOOFDSTUK IV. VERKLARING VAN ENIGE TERMEN. 

§ 10. Oorlogsgevaar, geval van oorlog, tijd van oorlog, staat van 
oorlog, voet van oorlog. 
56. De wetten bezigen verschillende termen, welke toelichting 

behoeven . 71 
57. Oorlogsgevaar 7\ 
58. Geval van oorlog 71 
59. Tijd van oorlog . 72 
60. Staat van oorlog ·72 
61. Voet van oorlog . 72 

2e AFDELING. 

HET MILITAIRE TUCHTRECHT. 
blz. 

HOOFDSTUK V. OVERZICHT. 

§ ll. Indeling van de stof en wijze van behandeling. 
62. Tucht en tuchtrecht . 77 
63. Wijze van behandeling van de stof . 78 

§ 12. Wet op de Krijgstucht en Reglement betreffende de Krijgs
tucht. 
64. Wet op de Krijgstucht 79 
65. Noodzakelijkheid van een nadere toelichting 80 
66. Reglement betreffende de Krijgstucht . 81 
67. Toelichting . 82 

HOOFDSTUK VI. BEGINSELEN DER KRIJGSTUCHT. 

§ 13. Enige opmerkingen vooraf. 
68. Doel van de krijgsmacht . 
69. Geen krijgsmacht zonder krijgstucht . 
70. Krijgstucht in tijd van vrede . 

83 
84 
84 
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§ 14. Het begrip "krijgstucht". 

71. Definitie van Applin . 85 
72. Omschrijving volgens art. 1 van het Reglement 86 
73. Gehoorzaamheid 86 

§ 15. Dienstbevel en gehoorzaamheidsplicht. 
74. Zonder gehoorzaamheid geen leiding, en dus geen bruik- 23. 

bare krijgsmacht 87 
75. Bij voorkeur gewillige gehoorzaamheid, doch indien 

nodig: dwang 87 
76. Geen willekeur . 87 

§ 16. De meerdere en het dienstbevel. 
77. Bevelen moeten betrekking hebben op de dienst 88 
78. Bevelen moeten gegrond zijn op rede en billijkheid 89 
79. Vorm van het bevel 89 
80. Bevoegdheid van de meerdere . 90 
81. Aansprakelijkheid voor het bevel . 91 

§ 17. De gehoorzaamheidsplicht van de mindere. 
82. Stipte opvolging van dienstbevelen en dienstvoorschriften 91 
83. Toewijding; geen critiek op strekking en doelmatigheid 

van het bevel . 92 r - .::>. 

§ 18. Gehoorzaamheid en initiatief. 
84. Onafgebroken plichtsbetrachting eist óók: initiatief 93 
85. Initiatief als deel van de gehoorzaamheidsplicht. 93 
86. Initiatief volgens het Reglement betreffende de Krijgs-

§ 26. tucht 94 
87. Tegenstrijdige bevelen 95 

§ 19. De houding van de mindere tegenover de meerdere en de 
Overheid. 
88. Ondergeschiktheid 95 
89. Correct gedrag; de groetplich t . 96 § 2-. 

§ 20. Verplichtingen van Overheid en meerdere. 
90. Overheid en meerdere kunnen niet volstaan met het 

vorderen van ondergeschiktheid . 97 
91. Omgang van de meerdere met zijn minderen . 98 § 28. 
92. Evenwichtigheid; geen willekeur; krachtige leiding 99 

§ 21. Algemene gedragsregelen voor de militair. 
93. Goede kameraadschap 101 
94. Correct gedrag; zedige levenswijze 101 
95. Indienen van verzoeken . 102 
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HOOFDSTUK VII. KRIJGSTUCHTELIJKE VERGRIJPEN. 

§ 22. Algemene opmerkingen. 
96. Wat zijn krijgstuchtelijke vergrijpen? . 104 
97. Strekking van het Reglement . 105 
98. Krijgstuchtelijk vergrijp en strafbaar feit . 105 

§ 23. Enige krijgstuchtelijke vergrijpen. 
99. Lidmaatschap van en steunverlening aan groepen, ver-

enigingen enz. . 106 
100. Geheimhouding van militaire aangelegenheden 108 
101. Verboden geschriften 109 
102. Zich onvergenoegd betonen . 110 
103. Zich onttrekken aan dienstverplichtingen 110 
104. Onbehoorlijk en de militair onwaardig gedrag. 111 
105. Eerbiediging van eens anders eigendom; inkwartiering 111 
106. Hulpverlening door militairen . ll l 
107. Tenue, netheid, zindelijkheid, hygiëne II2 
108. Schildwacht, wacht, patrouille . ll2 

HOOFDSTUK VIII. DE MEERDERE EN DE HANDHAVI=":G 
VAN DE KRIJGSTUCHT. 

§ 25. Aankweken en onderhouden van tucht. 
109. Voorkomen is beter dan genezen . 
110. De zachte en de harde hand . 
111. Onafgebroken handhaving van de tucht . 

§ 26. Optreden van de meerdere tegen krijgstuchtelijke vergrij
pen. 
112. De meerdere is altijd tot optreden verplicht . 
113. Middelen, waarover de meerdere beschikt . 
114. Doel, dat met het optreden wordt beoogd . 
115. Factoren welke de wijze van optreden bepalen . 

§ 27. Toedienen van een terechtwijzing. 
116. De terechtwijzing . 
117. Terechtwijzing en berisping . 
118. Opvoedkundige maatregelen . 

§ 28. Opmaken van rapport. 

ll4 
114 
ll5 

115 
116 
ll7 
ll7 

118 
119 
ll9 

119. Het rapport 119 
120. Door wie, in welke vorm en op welk tijdstip rapport 

wordt gemaakt . 121 
121. Inhoud van het rapport. 122 
122. Voorbeeld van een schriftelijk rapport 123 
123. Gevolgen van het rapport . 123 
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§ 29. Aanzeggen van krijgstuchtelijk voorlopig arrest. 

124. Krijgstuchtelijk voorlopig arrest . 124 
125. Vorm waarin voorlopig arrest wordt ondergaan 124 
126. Aanzeggen en tenuitvoerleggen van voorlopig arrest. 125 
127. Opheffen van voorlopig arrest 126 

§ 30. Complicaties bij het optreden tegen krijgstuchtelijke ver-
grqpen. 
128. Er worden tevens strafbare feiten gepleegd . 127 

HOOFDSTUK IX. STRAFFEN Et STRAFBEVOEGDHEID. 

§ 31. Soorten van straffen - Opsomming. 
129. Noodzakelijkheid van een soepel stelsel van straffen . 128 
130. ·waarom afzonderlijke straffen bij een leger te velde?. 129 
131. Waarom verschillende straffenstelsels voor de verschil-

lende categorieën van militairen? 129 
132. Hoofd- en bijkomende straffen 130 
133. Opsomming van de krijgstuchtelijke straffen 131 

§ 32. Opmerkingen over de verschillende krijgstuchtelijke straf-
fen en de tenuitvoerlegging daarvan. 
134. Berisping 132 
135. Straf dienst 133 
136. De verplichting om ten hoogste 2 uur vóór het avond-

appèl terug te zijn . 133 
137. Arrest (straf voor officieren bij een leger te velde) . 134 
138. Licht arrest . 134 
139. Verzwaard arrest 135 
140. Streng arrest 136 
141. Licht en streng arrest bij een leger te velde 137 
142. Verlaging 137 
143. Verlaging in klasse 138 
144. Plaatsing in een tuchtklasse 139 
145. Inhouding van soldij 141 
146. Vermindering van kost . 141 
147. Verbod, buiten dienst wapenen te dragen 141 
148. Verrichten van pionier-arbeid 142 
149. Doen van corveeën 142 

§ 33. Straf bevoegdheid. 
150. Strafbevoegdheid komt niet aan iedere meerdere toe. 142 
151. Systeem van de \Vet op de Krijgstucht . 143 
152. Strafbevoegdheid op grond van rang of van functie . 144 
153. Soorten van strafbevoegdheid 144 
154. Volledige strafbevoegdheid 145 
155. Beperkte strafbevoegdheid 145 
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blz. 
156. Zeer beperkte strafbevoegdheid . 146 
157. Hiërarchie en strafbevoegdheid . 146 
158. Concurrerende bevoegdheden 147 
159. Andere bevoegdheden, verbonden aan de strafbevoegd-

heid 147 

HOOFDSTUK X. BEHANDELING EN AFDOENING VA HET 

KRIJGSTUCHTELIJK VERGRIJP DOOR DE TOT 
STRAFFEN BEVOEGDE MEERDEREN. 

§ 34. Het onderzoek. 

160. Doel van het onderzoek. 149 
161. Snelheid, objectiviteit, volledigheid 149 
162. Verhoor van de verdachte . 150 
163. Verhoor van getuigen . 151 
164. Onderzoek door anderen dan de strafoplegger zelf 151 
165. Onder de wapenen roepen van een met groot verlof 

zijnde verdachte . 151 

§ 35. Beslissing van de tot straffen bevoegde meerdere. 

166. Bewijs 152 
167. Verwijtbaarheid 152 
168. Verdere factoren, van invloed op de te nemen beslissing 153 
169. Geen onvermijdelijke bestraffing van elk vergrijp, hoe 

gering ook . 154 
170. Naast de vrijheid staat echter de verantwoordelijkheid 154 
171. Doel van de straf . 155 
172. Systeem volgens de Wet op de Krijgstucht . 155 
173. Enige richtlijnen voor de keuze van straf en strafmaat 157 
174. Rekening houden met ondergaan voorlopig arrest . 157 
175. Omschrijving van de strafreden. 158 
176. Afdoening zonder toepassing van straf. - Opvoedkun-

dige maatregelen . 159 

§ 36. Maatregelen, te nemen na de beslissing omtrent de af
doening. 

177. Mededeling van de straf aan de gestrafte . 159 
178. Zorg voor de tenuitvoerlegging van de opgelegde straf 160 
179. Publicatie van de opgelegde straf . 160 
180. Inschrijving van de straf op de straflijst . 160 
181. Mededeling van de straf aan de naasthogere meerdere 160 
182. Kennisgeving aan de Minister van Oorlog . 160 
183. Kennisgeving aan de officier van gezondheid 161 
184. Kennisgeving aan geestelijke verzorgers . 161 
185. Kennisgeving aan ouders of voogden . 161 
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§ 37. Algemene opmerkingen inzake de tenuitvoerlegging van 

opgelegde straf/ en. 
186. Ondergaan en doen ondergaan van straf is dienst. 161 
187. Toedienen van een berisping . 162 
!88. Aanvang en einde van de straf . 162 
189. Afbreken van de tenuitvoerlegging ener straf 162 
190. Straf en diensttijd. 163 
191. Tenuitvoerlegging van straf in geval van ziekte en onder 

bijzondere omstandigheden . 163 

§ 38. Schorsing, wijziging, tenietdoening en vrijstelling van de 
straf en (of) de tenuitvoerlegging daarvan. 
192. Schorsing 164 
193. Wijziging en tenietdoening 165 
194. Vrijstelling . 166 

§ 39. Enige bijzondere regelingen. 
195. Gelijktijdige afdoening van twee of meer krijgstuchtelijke 

vergrijpen 166 
196. Voorkoming van dubbele bestraffing. 167 
197. Samenloop van strafbare feiten en krijgstuchtelijke ver-

grijpen 167 
198. Krijgstuchtelijke afdoening ingevolge uitspraak van de 

militaire rechter 168 

§ 40. De straf lijst. 
199. Doel van de straflijst. 168 
200. Inschrijving van straf en omschrijving der strafreden. 169 
201. Enige bijzondere vermeldingen . 169 
202. Hoe te handelen in geval van wijziging of tenietdoening 

van een opgelegde straf . 170 
202A.Enige voorbeelden 170 

§ 41. Ontslag uit de dienst wegens onkrijgstuchtelijk gedrag. 
203. Ontslag is geen krijgstuchtelijke straf . 172 
204. Mindere militairen 173 
205. Onderofficieren 173 
206. Officieren 173 

HOOFDSTUK XI. KRIJGSTUCHTELIJKE AFDOENING 
VAN STRAFBARE FEITEN. 

§ 42. Oneigenlijke krijgstuchtelijke vergrijpen. 
207. Wat zijn oneigenlijke krijgstuchtelijke vergrijpen? 174 
208. De oneigenlijke krijgstuchtelijke vergrijpen vormen niet 

een zelfstandige categorie . 174 
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209. Voorbeeld en vergelijking . 175 
210. Voorwaarden voor krijgstuchtelijke afdoening. 176 
'.?11. Krijgstuchtelijke element bij een strafbaar feit . 176 
::::•q 

i.: ... Ve1eiste, dat het feit van lichte aard moet zijn. 177 

§ 43. Behandeling van oneigenlijke krijgstuchtelijke vergrijpen. 
213. Wijze van optreden van meerderen en politie naar aan" 

leiding van een oneigenlijk krijgstuchtelijk vergrijp . 178 
214. Welke meerdere is tot het nemen van de beslissing 

bevoegd? . 178 
215. Huishoudelijk onderzoek . 179 
216. Beslissing van de Commanderende Officier 180 
217. Beslissing van de tot verwijzing naar de militaire rechter 

bevoegde autoriteit 180 
218. Gevolgen van de beslissing van de tot verwijzing naar de 

militaire rechter bevoegde autoriteit 181 
219. Krijgstuchtelijke afdoening ingevolge uitspraak van de 

militaire rechter 182 

HOOFDSTUK XII. HET RECHT VAN BEKLAG. 

§ 44. Algemene opmerkingen over het recht van beklag. 
220. Bestaansreden van het beklagrecht . 183 
221. Het beklagrecht moet onbelemmerd kunnen worden 

uitgeoefend . 183 
222. Van het beklagrecht moet een gepast gebruik worden 

gemaakt . 184 
223. De meerdere als adviseur 185 
224. Soorten van beklagrecht 185 

§ 45. Beklag over een krenkende of onbillijke behandeling. 
225. Een algemeen beklagrecht . 186 
226. Hoe dit beklag moet worden gedaan . 186 
227. Onderzoek en beslissing 187 

§ 46. Beklag over een ontvangen bevel of order. 
228. Wanneer aanleiding tot dit beslag kan bestaan. 187 
229. Hoe dit beklag moet worden gedaan . 188 
230. Onderzoek en beslissing 188 

§ 47. Beklag over een krijgstuchtelijke straf en (of) de omschrij-
ving van de strafreden. 
231. Het beklag is een rechtsmiddel in handen van de ge-

strafte . 188 
232. Strafoplegger en gestrafte zijn geen tegenover elkander 

staande partijen bij de beklagprocedure . 189 
233. Door wie en bij wie het beklag wordt gedaan . 189 
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234. Termijn voor het indienen van het beklag 191 
235. Op welke wijze het beklag wordt gedaan. 191 
236. Verplichtingen van de compagnies- of overeenkomstige 

commandant 192 
237. Verplichting van de strafoplegger 192 
238. Gevolgen van het indienen van beklag 193 
239. Onderzoek door de meerdere die over het beklag heeft 

te beslissen 194 
240. Beslissing op het beklag 194 
241. Maatregelen, te nemen na de beslissing op het beklag 195 
242. Wijziging van de straflijst na beklag 196 

§ 48. Inroepen van de eindbeslissing van het HMG. 
243. Rechtsmiddel in handen van de gestrafte 197 
244. Termijn voor het inroepen van de eindbeslissing. 197 
245. Op welke wijze de eindbeslissing wordt ingeroepen . 198 
246. Verplichting van de regiments- of overeenkomstige 

commandant 198 
247. Verplichting van degene, die het eerste beklag heeft 

behandeld 198 
248. Gevolgen van het inroepen van de eindbeslissing . 198 
249. Onderzoek door het Hoog Militair Gerechtshof 198 
250. Beslissing van het Hoog Militair Gerechtshof . 199 
251. Maatregelen, te nemen na het vallen van de eindbeslis-

~ng 199 

§ 49. Beklag over een uitspraak, waarin de militair als straf
oplegger is betrokken geweest. 
252. Wanneer aanleiding tot dit beklag kan bestaan 199 
253. Hoe dit beklag moet worden gedaan 200 
254. Onderzoek en beslissing 200 

3e AFDELING. 

HET MILITAIRE STRAFRECHT. 

HOOFDSTUK XIII. INLEIDING. 

§ 50. Indeling van het strafrecht. 
255. Materieel en formeel strafrecht . . . . 
256. Commuun strafrecht en militair strafrecht . 
257. Samenvatting . 
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§ 51. Kennis van het strafrecht bij de Koninklijke Landmacht. 

258. In hoeverre de troepenofficier kennis van het strafrecht 
moet hebben . . . . . . . . . . . . 206 

259. Studie van het strafrecht bij de Koninklijke Landmacht 207 

§ 52. Algemene opmerkingen. 
260. Wetboek van Militair Strafrecht 208 
261. Omvang van de werking van de strafwet. 208 
262. Invloed van het oorlogsrecht . . . . . 208 

§ 53. Straf/ en. 
263. Opsomming 209 
264. Doodstraf 209 
265. Gevangenisstraf 210 
266. Militaire detentie . 211 
267. Geldboete 211 
268. Bijkomende straffen . 211 
269. Voorwaardelijke veroordeling 212 

HOOFDSTUK XIV. ENIGE SPECIFIEK-MILITAIRE MISDRIJVEN. 

§ 54. Misdrijven tegen de veiligheid van de Staat. 
270. Militair verraad . . . . . . . . . . . . . . 214 
271. Verspieding . . . . . . . . . . . . . . . 214 
272. Schending van een in krijgsgevangenschap gegeven 

belofte . . . . . . . . . . . . . . . . 215 
273. Bekendmaken van geheimen, enz. . . . . . 215 

§ 55. Schending van krijgsplichten, zonder het oogmerk, de vijand 
hulp te verlenen of de Staat tegenover de vijand te be
nadelen. 
274. Overgeven, ontruimen en verlaten van een plaats, post 

of vaartuig . . . . . . . . . . . . . 215 
275. Zich onttrekken aan gevaar . . . . . . 216 
276. Doen mislukken van een militaire operatie, enz. 216 
277. Eigenmachtig aanknopen van betrekkingen 216 

§ 56. Mis drijven, waardoor de militair zich aan de vervulling 
van zijn dienstverplichtingen onttrekt. 
278. Algemene opmerkingen . . . . . . 216 
279. Aan schuld te wijten ongeoorloofde afwezigheid . 217 
280. Opzettelijke ongeoorloofde afwezigheid . 218 
281. Desertie . . . . . . . . . . 220 
282. Strafverzwarende omstandigheden . 220 

§ 57. Misdrijven tegen de ondergeschiktheid,/, 
Algemeen. 
283. Bescherming van de meerdere . . . . . . . . . 221 
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284. Ernstige vormen van onbehoorlijk gedrag tegenover een 

meerdere . 222 
285. Feitelijke insubordinatie 222 
286. Muiterij . 223 
287. Militair oproer 223 

§ 58. Misdrijven tegen de ondergeschiktheid, II, 
Ongehoorzaamheid aan een dienstbevel. 
288. Opzettelijke ongehoorzaamheid . 223 
289. vVeigeren te gehoorzamen . 223 
290. Opzettelijk nalaten te gehoorzamen 224 
291. Eigendunkelijk overschrijden van een dienstbevel 224 
292. Dienstbevel . 225 
293. Geen kadaverdiscipline 226 
294. Bevel is in de eerste plaats: bevel! 226 
295. Gevallen, waarin de weegschaal niet doorslaat . 227 
296. Gevallen, waarin de weegschaal wèl doorslaat . 228 
297. Straf verzwarende omstandigheden . 231 
298. Het "wijzen op de strafbaarheid" . 231 
299. Aan onachtzaamheid te wijten ongehoorzaamheid 232 

§ 59. Schending van verschillende dienstplichten. 
300. Wachtdelict . 233 
301. Zich opzettelijk onttrekken aan een dienstverrichting of 

aan gevaarlijke dienst . 233 
302. Niet-opvolgen van een dienstvoorschrift . 233 
303. Misbruik van gezag en invloed . 234 
304. Misleiding van de overheid en van de meerdere 234 
305. Bevelen, die onbevoegd gegeven zijn, of niet op de dienst 

betrekking hebben . 234 
306. Niet voldoen aan een wettige oproeping voor werkelijke 

dienst . 236 

§ 60. Vermogensdelicten, vernieling, enz. 
307. Plundering . 236 
308. Beroven van doden, zieken of gewonden . 237 
309. Vernieling enz. van oorlogsbehoeften . 237 
310. Verkopen, wegmaken enz. van enig van rijkswege ver-

strekt goed . 237 
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4e AFDELING. 

HET MILITAIRE STR AFPRO CES. 

HOOFDSTUK XV. INLEIDI~G. 
blz. 

§ 61. Het militaire strafproces neemt een afzonderlijke plaats in. 
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HOOFDSTUK L 

DE TUCHT IN DE SAMENLEVING EN DE TUCHT IN DE KRIJGSMACHT. 

"An army differs from a civilian society. 
The object of a civilian government is to enable people to live together 
in peace and reasonable happiness. 
The object of an army is to win wars. Not just to fight wars, but to 
win them. 
The object of civil law is to secure to t>very human being in a com
munity all the liberty, security and happiness possible, consistent with 
the safety of all. 
The object of military law is to govern armies composed of strong men, 
so as to be capable of exercising the largest measure of force at the 
wil! of the nation. 
These objects are as wide apart as the poles, and each requires its own 
separate system of laws". 

Col. Fred. Bernays Wiener, U.S.A. (The Infantry 
Journal, Jan. 1947). 

§ 1. 

Elke samenleving noodzaakt tot zelf beperking en discipline. 

1. - Leefregels beperken de vrijheid van de mens. - Overal, waar mensen 
in een samenlevingsverband met elkander in aanraking komen, zien zij zich 
genoodzaakt een kleiner of groter gedeelte van hun individuele vrijheid van 
handelen prijs te geven terwille van de anderen en van het geheel. Dit is nodig 
om het samenlevingsverband te doen functionneren. Zonder deze concessies 
zou de botsing van de individuele belangen iedere samenleving onmogelijk 
maken. Deze concessies dienen dus direct of indirect de beveiliging en de 

' bevordering van de individuele belangen. 
In ieder samenlevingsverband treft men zodoende bepaalde leefregels of 

normen aan, waarmede de leden van dat verband rekening hebben te houden. 
Deze normen kunnen naar hun aard worden beschouwd als godsdienstige 
normen, zedelijke normen of fatsoensnormen. Verschillende leefregels of 
normen vallen zelfs onder meer dan één dezer categorieën. 
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Voorbeeld: 
het christelijk gebod "Gij zult niet doden" is een godsdienstige norm, 
doch hetzelfde voorschrift wordt als zedelijke norm aanvaard door on
godsdienstigen. 

Voorbeelden: 
van een fatsoensnorm: ,,dames gaan voor", ,,men spuwt niet in gezel
schap". 

2. - Sommige leefregels worden in een rechtsvoorschrift vastgelegd. -
Sommige van bovengenoemde normen zijn zó belangrijk dat de naleving 
daarvan op bijzondere wijze moet kunnen worden afgedwongen. Daartoe 
roept de rechtsorde dan een rechtsvoorschrift in het leven. 

Bovendien blijken er in ieder samenlevingsverband al spoedig ook leef
regels noodzakelijk te zijn, die niet door de godsdienst, door de zeden of door 
het fatsoen worden voorgeschreven, maar die niettemin voor een goede 
belangenbeveiliging niet kunnen worden gemist. Deze regels worden door de 
Overheid uit een oogpunt van nuttige functionnering van het samenlevings
verband in rechtsregels, en dus evenzeer in een rechtsvoorschrift, vastgelegd. 

Terwijl godsdienstige, zedelijke en fatsoensnormen slechts weinig aan 
verandering onderhevig zijn, kan men een sterke toeneming van het aantal 
der door rechtsvoorschriften gestelde leefregels constateren naarmate het 
samenlevingsverband inniger en gecompliceerder wordt. 

Voorbeeld: 
van een norm, waarvan de naleving door een (civielrechtelijk) rechts
voorschrift wordt afgedwongen: ,,Men moet zijn schulden betalen". 

Voorbeeld: 
van een norm, door rechtsvoorschrift vastgesteld, doch niet ingegeven 
door godsdienst, zeden of fatsoen: ,,Men moet van de geboorte van een 
kind aangifte doen bij de burgerlijke stand". 

Voorbeeld: 
van toeneming van het aantal der door rechtsvoorschriften gestelde leef
regels tengevolge van het gecompliceerder worden van het samenlevings
verband: de verkeerswetgeving. 

3. - De gewichtigste leefregels worden door strafsanctie beschermd. - De 
aanwezigheid van leefregels beperkt dus de individuele vrijheid en onder
werpt de mens in het samenlevingsverband aan een zekere mate van tucht of 
discipline, een onderwerping die deels vrijwillig wordt aanvaard, deels door 
vastgestelde rechtsvoorschriften kan worden afgedwongen. 

Ten aanzien van de gewichtigste normen stelt de rechtsorde nog een bij
zondere bescherming door de overtreder van die normen met straf te be
dreigen en te straffen. De sanctie, waardoor aan de betreffende normen aldus 
bijzondere kracht wordt verleend, wordt verwezenlijkt door het strafrecht. 
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-:1:. - Geen samenlevingsverband zonder tucht. - De noodzakelijkheid van 
belangenbescherming doet zich niet alleen gevoelen in het grote samen
levingsverband, dat men de Staat noemt, doch overal dáár, waar mensen met 
elkander in contact komen en moeten samenwerken, zoals in het huwelijk, het 
gezin, de school, het kantoor, de fabriek, de kerkelijke gemeenschap, de vak
vereniging en de sportclub. En natuurlijk ook in de krijgsmacht. 

In al die grotere of kleinere samenlevingsverbanden moet dus een zekere 
mate van tucht heersen en men kan er dan ook de aanwezigheid van leefregels 
vaststellen, die de individuele vrijheid weliswaar beperken, maar dit doen met 
het doel, een goed functionneren van het verband mogelijk te maken en de 
belangen van de leden van het verband zo goed mogelijk met elkander in 
evenwicht te brengen, anders gezegd, de mensen zo vredig en zo aangenaam 
mogelijk met elkander te laten leven. 

Waar nodig worden ter vaststelling en ter handhaving van de normen 
rechtsvoorschriften in het leven geroepen, hetzij door de Staat (b.v. huwelijks
recht, arbeidsrecht) hetzij door het betrokken samenlevingsverband zelf (b.v. 
verenigingsreglementen). 

Niet alleen de Staat, doch ook de verschillende andere samenlevingsver
banden kennen de bescherming van de gestelde normen door strafsanctie. 
Zo kan bijvoorbeeld het lid van een vereniging worden berispt, geschorst of 
geroyeerd, indien het de gewichtigste normen van de vereniging overtreedt. 

5. - Leiding en gezag. - Leefregels, rechtsvoorschriften en strafsancties 
zijn voor het goed functionneren van vele samenlevingsverbanden nog niet 
voldoende. Overal, waar mensen tot een bepaald doel moeten samenwerken 
is een leidend orgaan nodig, dat de werkzaamheden regelt en coördineert en 
ieders taak vaststelt. 

Naarmate het doel, dat wordt nagestreefd, belangrijker is voor alle betrok
kenen en het nastreven van dit doel in grotere mate wegcijfering van ieders 
persoonlijke belangen vereist, is verder-strekkende beperking van de indivi
duele vrijheid en strengere tucht onmisbaar. En het onmiddellijk gevolg 
hiervan is dat de leiding meer bevoegdheden en groter gezag moet hebben. 

De krijgsmacht nu is het samenlevingsverband dat tot taak heeft het voort
bestaan van de Staat te verzekeren door de Staat te verdedigen tegen aanvallen 
en dreigingen van buitenaf en van binnenuit en zodoende tevens onmiddel
lijke bescherming te verlenen aan alle vormen van samenleving en samen
werking, welke zich binnen het verband van de Staat hebben gevormd en 
ontwikkeld. 

Deze taak is dermate belangrijk en kan een zo volkomen wegcijfering van 
persoonlijke belangen vereisen, dat aan hen, die deel van de krijgsmacht uit
maken, een zeer-vèrgaande beperking van de individuele vrijheid mag worden 
opgelegd en dat niet slechts de terzijdestelling van hun persoonlijke belangen, 
maar onder bepaalde omstandigheden zelfs het offer van hun leven mag en 
moet worden gevraagd. 

Het ligt dus voor de hand dat om die reden in een krijgsmacht een veel 
strengere tucht moet worden gevorderd en een veel krachtiger gezag moet 
worden gehandhaafd dan bijvoorbeeld in een voetbalvereniging. 

De taak van een krijgsmacht is zo totaal anders dan die van welk ander 

35 

Y-cie
.n

l



5-6 

samenlevingsverband, van welke andere organisatie dan ook, dat ten aanzien 
van de noodzakelijkheid van tucht en gezag nauwelijks een vergelijking 
mogelijk is. 

Het gaat in de oorlog niet om het min of meer aangenaam functionneren 
van het samenlevingsverband, doch het gaat om zijn of niet zijn. 

Een krijgsmacht zonder tucht is niet een slechte krijgsmacht, doch een 
volkomen onbruikbare instelling, waaraan de naam "krijgsmacht" niet mag 
worden gegeven. 

Hoe gaarne de Overheid ook zal zien, dat de leden van de krijgsmacht zich 
vrijwillig aan de tucht en aan het gezag onderwerpen, toch moet zij het 
mogelijk maken dat deze onderwerping zo nodig kan worden afgedwongen. 
Daartoe heeft de staatswetgever dan ook bijzondere rechtsvoorschriften en 
strafsancties tot stand gebracht, welke aan de gezagsdragers zéér-vèrgaande 
bevoegdheden toekennen en uiterst strenge bestraffing van de overtreders 
der voorschriften mogelijk maken, vooral indien de overtredingen in tijd van 
oorlog en op het gevechtsveld worden begaan. 

§ 2. 

Krijgsmacht en krijgstucht. 
Disziplin und Subordination - einander sehr nahe verwandt - sind die 
ersten und wichtigsten Erfordernisse für jede Truppe, die mit Ehrcn 
bestehen und mit Erfolg schlagen sol!, die Grundpfeiler des Soldaten
standes, die Basis der Kriegskunst. 
Sie sind durch nichts zu ersetzen, weder durch die Zahl der Truppen, 
noch durch die taktische Ausbildung derselben, weder durch ihren 
J\fut, noch durch das Talent und die Kunst des Führers. 
Die persönlichen Eigenschaften des Führers können viele Mängel aus
gleichen, aber selbst das glänzendste Talent, die höchste Kunst, die 
gründlichste Wissenschaft , die gereifteste Erfahrung vermögen nichts 
an der Spitze einer Truppe die nicht gehorcht. 

F. W. Siegmann: 
"Ueber Disziplin und Subordination". 

6. - Invloed van moderne legervorming en strijdwijze. - Krijgsmacht en 
krijgstucht zijn immer begrippen geweest, welke ten nauwste met elkander 
verbonden waren. Reeds de oudste geschiedbronnen maken gewag van strenge 
voorschriften en van strenge maatregelen tegen de overtreders dezer voor
schriften. 

Zonder in dit bestek een vergelijking te willen maken tussen de strijdwijzen 
in de verschillende phasen van de geschiedenis en daaraan beschouwingen te 
verbinden over de bijzondere eisen, die deze strijdwijzen aan de krijgstucht 
stelden, willen wij tot goed begrip van de lezer toch iets zeggen over de huidige 
wijze van oorlogvoering. 

In de eerste plaats is dan van belang, dat de moderne legers vanwege hun 
bijzondere omvang niet meer uitsluitend uit vrijwilligers of uit beroepssol
daten kunnen worden samengesteld, doch dat hiertoe een gedeelte van de 
mannelijke (en hier en daar ook van de vrouwelijke) burgerbevolking in het 
leger moet worden opgenomen. 
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Individuën, gespeend van iedere oorlogszuchtige instelling, ten dele zelfs 
fijnbesnaard en met sterk ontwikkelde gevoelens van naastenliefde en eerbied 
voor het menselijk leven, en voor wie oorlogsgeweld en levensgevaar slechts 
theoretische begrippen zijn, moeten hun plaats innemen in de krijgsmacht en 
krijgen een aandeel in het bedrijf van dood en vernietiging, zonder hetwelk 
deze krijgsmacht zijn taak niet kan vervullen. 

De instinctmatige neiging tot zelf behoud is een ongewisse factor. Zij kan de 
individu tot nauwgezette plichtsvervulling brengen, indien zich hierin aan 
hem de beste kans voordoet, om het leven er af te brengen. Zij kan echter ook 
een drang in andere richting uitoefenen en tot plichtsverzaking voeren. 

Het heeft voor vrijwel iedere mens een zekere aantrekkelijkheid, om zijn 
lichamelijke kracht met die van een ander te kunnen meten. Doch de moderne 
mens reageert deze neiging grotendeels af in de sport en niet meer, zoals 
vroeger in oorlog, duel en vechterij. In de moderne oorlog speelt de kracht
meting tussen individuën, de strijd van man tegen man, slechts een onder
geschikte rol en de overgrote meerderheid van de militairen ondervindt dus 
bij de vervulling van de opgedragen taak geen steun van dit oerinstinct, voor
zover dat nog, min of meer sluimerend, aanwezig is. 

Ook van massa-psychologisch standpunt bezien, staat de tegenwoordige 
soldaat er heel wat minder gunstig voor, dan zijn collega in vroeger tijden. 
Vroeger: de gesloten formatie, het massaal voorwaarts gaan, de onmiddellijke 
nabijheid van de commandant, de kleurige uniformen, de wapperende vaan
dels, de krijgsmuziek en het tromgeroffel, allemaal factoren die het ontstaan 
van een geestdriftige stemming in de hand werkten, en het gemakkelijk maak
ten om bezorgdheid en angst te overwinnen. 

Tegenwoordig: de verspreide vormen, de eenzame jachtvlieger, de infante
rist in zijn schuttersput, die wel deel uitmaakt van een systeem, maar van zijn 
deelgenoten en van zijn commandant weinig of niets bespeurt, de onmense
lijke geluiden van de moderne geweldsapparatuur, de doorgaans onzichtbare 
vijand en ... de modder. 

7. - De moed in de moderne oorlog. - Er is weleens beweerd, dat in de 
moderne oorlog de individuele moed geen rol meer zou spelen. Niets is 
minder waar, maar het is niet meer de mof'rl van de man, die met een degen 
in de vuist een gelijkwaardig bewapende tegenstander tegemoet treedt, doch 
de andersoortige moed van de eenzame, die ondanks het geweld en de ellende 
van de moderne oorlog, de hem opgedragen handelingen, waarvan hiJ wel
licht het effect niet kan waarnemen en waarvan hij de betekenis wellicht 
nauwelijks begrijpt, blijft verrichten en zodoende ook zijn bijdrage levert in 
het ingewikkelde complex van werkzaamheden, dat uiteindelijk tot het wel
slagen van de onderneming moet leiden. Een moed bovendien. die als een 
vanzelfsprekend iets wordt beschouwd, en in verreweg de meeste gevallen 
volstrekt geen aanleiding geeft tot het verlenen van onderscheidingen of 
eervolle vermeldingen. Een moed dus welke in feite niets anders is dan 
,,doodgewone" plichtsvervulling. 

Doodgewone plichtsvervulling! Maar ook een plichtsvervulling die ieder 
ogenblik de dood met zich kan brengen. 

Het is duidelijk, dat slechts zeer weinigen bij hun intrede in het leger de 
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eigenschappen meebrengen, die hen zonder meer tot een dergelijke plichts
vervulling in staat stellen_ 

Ook de beste psychologische selectie-methoden kunnen niet verhinderen, 
dat tienduizenden in het leger moeten worden opgenomen van wie men moet 
zeggen, dat het een wonder zou zijn, als zij een dergelijke · plichtsvervulling 
konden presteren. Omdat zij immers "slechts" normale mensen zijn! 

En toch, de jongste oorlog heeft het duidelijk aan het licht gebracht, zijn 
millioenen doodgewone jonge mensen van allerlei landaard, vreedzame 
arbeiders en boeren, middenstanders en intellectuelen, artisten en geleerden 
van over de hele wereld in staat geweest dit wonder tot werkelijkheid te laten 
worden en bij succesvolle evengoed als bij verloren acties hun krijgsplicht te 
vervullen_ 

Zonder het belang van een grondige training en van een geperfectionneerde 
materiële uitrusting te miskennen, mag toch worden gezegd dat dit alles niet 
mogelijk zou zijn geweest zonder een sterk ontwikkelde innerlijke tucht ener
zijds, en zonder de aanwezigheid van krachtige middelen tot handhaving van 
het gezag en tot het afdwingen van gehoorzaamheid ook in het aangezicht van 
de dood anderzijds. 

8. - Uiterlijke en innerlijke tucht. - Het aankweken van deze tucht is bij 
de opleiding van de militair van evenveel belang als het aanleren van wapen
gebruik en gevechtsmethoden. Succesvolle legeraanvoerders van alle tijden 
en van alle landen zijn er dan ook steeds op bedacht geweest het aankweken 
van deze tucht met alle ten dienste staande middelen te bevorderen. 

Het eisen van correctheid in houding, tenue en gedrag, de militaire groet, 
de gesloten exercitie, enz., het zijn alle voortreffelijke middelen tot het aan
kweken van tucht. Doch deze middelen behoren tot het gebied van wat men 
wel aanduidt als de uiterlijke tucht. Deze uiterlijke tucht is slechts middel, 
doch geen doeL 

De keuze van de middelen, die men bij het aankweken van tucht bezigt, 
houdt ten nauwste verband met het volkskarakter, en wat voor de een nood
zakelijk is, kan voor de ander overbodig of zelfs verkeerd zijn_ Hierdoor 
worden de verschillen verklaard, die men met betrekking tot de uiterlijke 
tucht bij de legers van verschillende volkeren kan constateren. 

Maar ten aanzien van het doel van alle tucht-oefening, de innerlijke tucht 
is er geen verschiL De discipline moet immers zodanig zijn dat iedere man met 
geheel zijn wezen trouw blijft aan de zaak die hij moet dienen, en dat daardoor 
die sterke samenhang verzekerd wordt, die tot de overwinning voert. De 
innerlijke tucht stelt de strijder in staat om, gesteund door onmisbare geeste
lijke factoren als moed, vaderlandsliefde en eerzucht, de natuurlijke vrees 
voor de dood te overwinnen, althans te onderdrukken, het eigen ik achter te 
stellen bij het algemeen belang, en zijn plicht te doen ook wanneer het toezicht 
en de steun van de commandant ontbreekt. 

9. - Tucht maakt sterk. - Ongetwijfeld kan ook een in tucht uitstekend 
geoefende troep in de moderne oorlog buiten staat blijken, aan de psychische 
schokken blijvend weerstand te bieden. Maar een zodanige troep heeft toch 
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een kans. die vèr uitgaat boven die van slecht of onvoldoende geoefende 
troepen en boven die der ongeordende massa. 

Zolang de troep nog de kracht heeft om zijn plicht te doen en om te gehoor
zamen aan de bevelen, zolang is hij niet verloren. Die kracht wordt mede aan 
de tucht ontleend. 

Een dergelijke troep heeft de beste kans, om het vijandelijk vuur te door
staan, zonder aan moreel te veel te verliezen, als ook om in goede orde een 
terugtocht, die altijd een hachelijke onderneming is, te volbrengen. 

Paniek moge ook bij goed gedrilde troepen niet tot de zeldzaamheden 
behoren, de ervaring heeft geleerd dat deze bij dergelijke troepen het eerst 
bedwongen kan worden. 

Ook tegen andere invloeden dan die van het oorlogsgeweld, zoals vijande
lijke propaganda en tuchtondermijnende agitatie in eigen kamp, zal de troep 
die over een sterk. ontwikkelde innerlijke tucht beschikt, het beste bestand 
blijken. 

Voor het verkrijgen van de bij elk militair onderdeel onmisbare "team
spirit" is de innerlijke tucht van grote waarde. 

10. - Oefening in tucht. - Hierboven is reeds opgemerkt, dat slechts wei
nigen uit hun aard een voldoend sterk bewustzijn van plicht bezitten en dat 
dit bewustzijn bij verreweg de meesten moet worden opgewekt, verlevendigd 
en ontwikkeld. Aangezien hiermede niet kan worden gewacht tot het oorlogs
gevaar werkelijkheid is geworden, moet ook in dit opzicht de vredestijd als 
oefeningstijd worden benut. 

De leerschool, die de militair in vredestijd ook op het gebied van de tucht
oefening moet doormaken, strekt dus niet slechts om de dienst in vredes- en 
in oorlogstijd vlot en regelmatig te doen verlopen, doch bovenal om het 
psychisch weerstandsvermogen van de strijder in het gevecht te verhogen en 
een krachtige "teamspirit" te ontwikkelen. 

Teneinde nu de innerlijke tucht tot ontwikkeling te brengen, wordt onder 
meer gebruik gemaakt van de uiterlijke tuchtoefening. Voorschriften betref
fende tenue, houding, gedrag, zorg voor het materieel, doelmatige bevelen, 
controle op de navolging van de voorschriften en de uitvoering van de be
velen, het optreden tegen en het zo nodig bestraffen van gepleegde vergrijpen 
tegen de krijgstucht, het zijn alle middelen die niet slechts dienen om een 
goede gang van de dienst te verzekeren, doch bovendien en vooral om op
voedend en oefenend te werken en de ontwikkeling van de innerlijke tucht te 
bevorderen. 

De exercitie in gesloten verband moge op het gevechtsveld haar waarde 
verloren hebben, als middel tot ontwikkeling en onderhouding van de tucht 
heeft zij nog steeds grote betekenis. Strenge handhaving van de voorschriften 
op de inwendige dienst, het appèl, het melden, de militaire eerbewijzen, deze 
en vele andere militaire gebruiken zijn geen doel op zichzelf, doch evenzo vele 
middelen voor het aankweken van tucht- en saamhorigheidsgevoel. 

11. - Voorlichting en voorbeeld. - Bij hun intrede in de militaire dienst 
hebben de meeste soldaten nog geen oog voor de noodzakelijkheid van inner
lijke tucht. Ook ontgaat het hun, dat de uiterlijke tuchtoefening, waarmede 
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zij van de beginne af kennis maken, geen do~l op zichzelf is, doch slechts een 
middel om tot de innerlijke tucht te geraken. 

Vooral de Nederlander met zijn ver doorgevoerd individualisme is spoe
dig geneigd de spot te drijven met alles wat zweemt naar "uiterlijk vertoon". 
Hij demonstreert hierdoor zijn doorgaans weinig ontwikkeld gevoel voor 
,, teamspirit". 

Betekenis, waarde en doel van de tucht moeten de jonge militair dan ook 
door een verstandige voorlichting duidelijk worden gemaakt. In het bijzonder 
moet men hem leren, dat de krijgstucht er niet is ter veraangenaming van het 
leven van de gezagsdragers in het leger, doch uitsluitend om het gezag in staat 
te stellen het doel, dat met de instandhouding van een krijgsmacht wordt 
beoogd, namelijk de veiligstelling van het staatsbestaan, te verwezenlijken. 

De militair moet leren inzien dat de bruikbaarheid van het kostbare mili
taire apparaat staat of valt met de tucht. 

Zeer veel hangt hierbij af van de wijze, waarop de meerdere zijn zware taak 
ten deze vervult. Hij mag zich niet bepalen tot het geven van een theoretische 
voorlichting, doch moet door zijn wijze van optreden en zijn voorbeeld deze 
theorie bij voortduring bevestigen en illustreren. 

Het karakter van de chef bepaalt voor een belangrijk gedeelte de waarde 
van de door hem gecommandeerde troep. 

Gezag mag nooit ontaarden in willekeur en de gezagsdragers zijn, evenzeer 
als hun ondergeschikten, aan de krijgstucht onderworpen, die hun niet slechts 
bevoegdheden toekent, doch die tevens hun gezag beperkt en regelt. 

Slechts de meerdere, die zelf over een sterk ontwikkeld gevoel voor tucht 
beschikt en die bereid is zichzelf onder alle omstandigheden aan de krijgstucht 
te onderwerpen, zal er door zijn voorbeeld en lering en door scholing in de 
uiterlijke tucht in slagen de innerlijke tucht bij zijn ondergeschikten voldoen
de tot ontwikkeling te brengen en deze het wezen en de betekenis van ware 
krijgstucht te doen beseffen, overeenkomstig de voortreffelijke beknopte 
samenvatting, vervat in art. 1 van het Reglement betreffende de Krijgstucht: 

"De krijgstucht omvat de handhaving van regelmaat en orde in alle, zelfs 
in schijnbaar nietige zaken, de militaire dienst betreffende; 
stipte nakoming van alle voorschriften en nauwgezette voldoening aan 
de ter zake van de dienst gegeven bevelen, ook waar deze slechts kleinig
heden betreffen. 
Zij eist een voortdurend besef van ondergeschiktheid aan iedere hoger 
geplaatste, 
het nalaten van elk min voegzaam en met de waardigheid van de mili
taire stand strijdig gedrag en in het algemeen ONAFGEBROKEN 
PLICHTSBETRACHTING." 

12. - Tuchthandhaving vereist verstandig overleg., Het aankweken en 
het handhaven van een goede krijgstucht is bijzonder moeilijk, omdat men zo 
vaak genoodzaakt is een middenweg te kiezen. 

Zo moet men bij de uitoefening van de uiterlijke tucht ernstig rekening 
houden met de omstandigheden, waaronder de man of de troep verkeert. De 
practijk heeft geleerd, dat oefeningen in uiterlijke tucht, met te grote mate 
van nauwgezetheid voortgezet tot in het gevechtsveld, eerder een ongunstige 
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dan een gunstige invloed op de innerlijke tucht uitoefenen. Het gevaar ont
staat namelijk, dat de soldaat er dan futiliteiten in gaat zien die in het niet 
verzinken bij het gewichtige gebeuren, dat hem in het gevecht elk ogenblik te 
wachten staat, zodat de uiterlijke tuchtoefening hem eerder verbittert dan 
verbetert. 

Doch aan de andere kant kunnen zich ook in de oorlog omstandigheden 
voordoen waarbij oefeningen in uiterlijke tucht een voortreffelijk middel 
kunnen zijn voor het herstel van een geschokt moreel. 

De noodzakelijkheid tot het kiezen van een middenweg doet zich niet alleen 
in oorlogstijd voor. Iedere goede commandant weet dat er omstandigheden 
kunnen zijn, waaronder enige soepelheid kan worden betracht zonder dat de 
ware tucht hierdoor in gevaar behoeft te worden gebracht. 

Maar de soepelheid kan funest zijn, indien zij ontaardt in slapheid. De 
commandant die opziet tegen mogelijke moeilijkheden en daarom teveel do01 
de vingers ziet, zal er nooit in slagen bij zijn ondergeschikten een goede inner
lijke tucht aan te kweken. 

Op welke wijze de tucht wordt gehandhaafd, welke middelen daartoe 
worden aangewend, het is alles in hoge mate afhankelijk van de omstandig
heden, van de persoon van de commandant en van het gehalte van zijn onder
geschikten. 

Maar de proef op de som is tenslotte de wijze, waarop de troep zich op het 
gevechtsveld gedraagt. De commandant die dàn zou aarzelen om tegen on
gehoorzaamheid ogenblikkelijk en met de meest strenge middelen op te treden 
schiet hopeloos tekort in zijn taak, hoezeer men hem ook overigens zou willen 
prijzen vanwege zijn populariteit, zijn humaniteit en zijn welwillendheid. 

Daarom zijn mensenkennis, maar vooral ook karaktervastheid onontbeer
lijke eigenschappen voor de goede commandant. 

De belangrijke rol, welke de commandant bij het aankweken en het hand
haven van de krijgstucht heeft te vervullen, maakt het gewenst, thans allereerst 
enige nadere beschouwingen aan de figuur van de commandant te wijden. 

§ 3. 

De Commandant •). 

"La discipline est d 'autant plus facilemcnt obtenue que les chefs ont 
pris plus d'ascendant sur leur troupe par 

l'exemple qu'ils lui donnent, 
la confiance qu'inspire leur caractère, et 
l'affection que leur attire Je souci constant des intérets matériels et 

moraux de leurs subordonnés. 
Pour obtenir eet ascendant, Je chef <loit: 

.... être respecté; 

.... être aimé; 

.. .. sa~oir commander". 
Lt.col. de Torquat: ,,Soyez des chets ... " 

•) Afgezien van enkele aangebrachte wijzigingen en de toegevoegde citaten is deze paragraaf 
met toestemming van de schrijvers overgenomen uit een opstel door de majoor der infanterie 
J. G. Sutherlan<l en de majoor der cavalerie D. Baron Mackay. Zie ook Oefeningsaanwijzing 
nr 91. 
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13. - De plaats van de commandant. - Voor een juist inzicht in de wijze 
waarop iemand het gezag waarmede hij bekleed is, behoort te dragen, is het 
allereerst nodig dat hij zich volkomen bewust is van de plaats, die hij als 
commandant van zijn onderdeel dient in te nemen. Voor degene, die met 
aanvoerders-capaciteiten is geboren, is dit een eenvoudige zaak. Maar zo is 
het lang niet met iedereen; menig meerdere moet zich de hiervoor vereiste 
eigenschappen moeizaam eigen maken. 

Er zijn meerderen, die zich deze plaats te hoog denken. Dat zijn zij, die zich 
op een ongenaakbaar voetstuk plaatsen; zij worden de voor de soldaat onbe
reikbare chef, die steeds een vreemde blijft. Een dergelijke commandant leert 
zijn mensen niet kennen en is dus niet in staat hen met kennis van zaken te 
beoordelen. 

Omdat er te weinig persoonlijk contact bestaat, gaat er te weinig van zulk 
een commandant uit; hij inspireert niet, zodat de troep alleen van de onder
commandanten inspiratie kan krijgen en dus feitelijk uiteen valt in evenveel 
kleinere onderdelen als er ondercommandanten zijn. 

Van een samengegroeid geheel is hier geen sprake. 
Anderen zijn er, die hun plaats niet voldoende hoog aanslaan en die een te 

grote gemeenzaamheid met hun ondergeschikten laten ontstaan. Dit is al even 
verkeerd. De chef moet wel bereikbaar zijn, maar dient onvoorwaardelijk 
boven zijn ondergeschikten te staan, gelijk het hoofd (dat betekent "chef" 
immers) boven de romp staat. 

14. - Populariteit. - Maar al te vaak worden zij die op te gemeenzame wijze 
met hun ondergeschikten omgaan, hiertoe gedreven door de zucht, zich 
populariteit te verwerven. En tot op zekere hoogte kunnen zij daarmede 
succes behalen, want vele mensen zijn bereid om hun oordeel omtrent ande
ren, omtrent een chef, te baseren op een oppervlakkige indruk. En wanneer 
zo'n chef hen dan, om toch vooral maar een prettige stemming te handhaven, 
niet opknapt met vervelende en lastige karweitjes en hun tekortkomingen 
door de vingers ziet, dan zijn zij al gauw geneigd om hem een "reuze-kerel" 
te vinden. 

Toch make men zich geen overdreven voorstelling van het aantal dergenen 
onder de ondergeschikten, die men door een dergelijk optreden duurzaam 
voor zich kan winnen. Wie lang met de Nederlandse soldaat heeft omgegaan 
weet, dat deze over het algemeen de naar goedkope populariteit strevende 
meerdere volkomen doorziet en geen respect voor hem heeft. De soldaat heeft 
heel gauw dóór, dat een dergelijke chef niet de ware leiderseigenschappen 
bezit en geen ware steun en toeverlaat zal zijn voor zijn ondergeschikten indien 
er moeilijkheden moeten worden overwonnen. Immers dan komt de chef er 
niet meer met zijn gemakkelijke opvattingen en zijn gemoedelijke houding, 
dan zal hij of geheel falen of zich moeten omschakelen. En zo komt het, dat 
men zo vaak de méést-grove willekeur ziet begaan door de quasi-populaire 
figuren, die zich nooit geoefend hebben in het wáárlijk "chef zijn". 

Populariteit is op zichzelf uitstekend, maar de chef moet er zich niet speciaal 
op toeleggen deze te verwerven. Zij behoort een gevolg te zijn van de wijze 
waarop hij optreedt, van zijn houding tegenover zijn ondergeschikten. 

15. - De commandant en zijn ondergeschikten. - Zoals zo vaak het geval is, 
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kan ook met betrekking tot de houding van de commandant tegenover zijn 
ondergeschikten gezegd worden, dat de gulden middenweg de beste is. Waar 
deze ligt, is mede afhankelijk van factoren als: 

de rang en de leeftijd van de mindere: men treedt tegen een in dienst 
vergrijsd beroepsonderofficier nu eenmaal niet op zoals men tegen een pas 
aangesteld jong korporaal doet; 

het beschavingspeil: sommige ondergeschikten moet men op een afstand 
houden, omdat zij geneigd zijn spoedig tot familiariteit te vervallen, anderen 
kunnen zonder bezwaar met grotere tegemoetkomendheid behandeld worden. 

De chef moet belangstelling hebben voor zijn ondergeschikten en met hen 
medeleven; hij moet voor hun zijn de man tot wie zij zich als vanzelfsprekend 
wenden wanneer zij leiding behoeven en wanneer zij met moeilijkheden zitten. 
Maar een gepaste afstand is nodig en wel in die zin, dat te grote gemeenzaam
heid en zeer zeker familiariteit dienen te worden vermeden. 

Men kan gerust met zijn soldaten praten en zich op zijn tijd een grap 
veroorloven - dat kan zelfs heel nuttig zijn - maar men blijve er boven staan. 

De chef behoort de vriend van zijn ondergeschikten te zijn, maar niet hun 
"vriendje". Hij moet het gezag van zijn ondercommandanten hoog houden en 
mag nimmer de fatale fout maken, te streven naar populariteit bij de soldaten 
door hen in bescherming te nemen tegenover deze ondercommandanten, door 
de fouten van de soldaten door de vingers te zien doch tegen iedere tekort- · 
koming van een kaderlid met gestrengheid op te treden. 

De goede chef is menselijk en redelijk, maar niet gemakkelijk. En boven al, 
hij is volstrekt onpartijdig en houdt er geen "speciale vriendjes" op na. 

De goede chef houdt zich niet afzijdig. Hij spreekt met zijn mannen. Dit is 
hoogst nuttig en kan bezielend werken. Maar ook hier weer géén overdrijving. 

De commandant moet niet teveel tekst en uitleg geven, en niet te veel 
woorden gebruiken. Hij kan kort en bondig het "waarom" geven als dat nuttig 
is, maar behoeft zijn eigen maatregelen niet te verdedigen. Hij kan altijd nog 
beter iets te weinig dan iets te veel zeggen. De Spartaanse methode heeft wat 
dat aangaat veel goeds: weinig woorden, maar zij moeten de spijker op de 
kop slaan. 

En vooral geen beloften die men niet kan nakomen! 

16. - De commandant en zijn ondercommandanten. - Van even groot 
belang als de wijze, waarop de chef met zijn soldaten omgaat, is zijn houding 
ten opzichte van zijn ondercommandanten. 

Evenzeer als men voor zijn eigen gezag waakt, moet men waken voor dat van 
zijn ondergeschikte officieren en onderofficieren. 

Daartoe behoort men zijn ondercommandanten de nodige verantwoorde
lijkheid te geven, hun zodoende de kans biedend om te tonen wat zij waard 
zijn. Het zou een ernstige fout zijn, hen tot loutere automaten te verlagen en 
hen te veel aan de leiband te leggen. Want op die manier leren zij geen ver
antwoordelijkheid dragen en zullen zij ten enen male falen, wanneer de om
standigheden het noodzakelijk maken, dat zij met een zekere mate van zelf
standigheid handelen en op eigen initiatief optreden, alsook wanneer zij 
tijdens afwezigheid van de chef diens verantwoordelijkheid moeten over
nemen. 
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Ongetwijfeld zullen zij allerlei dingen op een andere wijze aanpakken dan 
de chef het zelf zou hebben gedaan. Maar daarom behoeft het nog niet ver
keerd te gaan! 

Wanneer een compagniescommandant aan drie pelotonscommandanten 
eenzelfde opdracht geeft, moeten zij allen zorgen voor een goede uitvoering in 
de geest van de chef, maar "en détail" mogen zij het op hun eigen manier 
doen. Wordt hun dit laatste belet, dan kan men hun op den duur geen zelf
standige opdrachten meer toevertrouwen, omdat hun initiatief niet tot 
ontwikkeling is gebracht en, voor zover aanvankelijk wellicht aanwezig, zelfs 
geheel is verdwenen. 

Anderzijds behoort de chef er steeds oog op te houden, dat de ondercom
mandanten hun gezag niet misbruiken. Dit is moeilijk, want de ondergeschikte 
aanvoerders doen dat natuurlijk niet waar de chef bij staat. Maar een com
mandant moet dat toch weten op te merken. 

Wanneer het nodig is, een kaderlid een terechtwijzing toe te dienen, moet 
men de betrokkene daartoe apart nemen. Nimmer mag men hem kleineren 
of een standje maken ten aanhore of in het bijzijn van ondergeschikten. 

Ter overdenking: 
"Dans une unité bien cornrnandée, on ne saute pas un seul échelon de 
la hierarchie: chacun fait son devoir à sa place. 
La täche des cadres subalternes n'est pas facile. Vivant près de Ia troupe, 
ils échappent plus difficilernent à son jugernent. 
Par contre, ils ont I'avantage de rnieux connaître les hornmes et de 
distinguer rapidernent les qualités et les défauts des uns et des au tres". 

Ll.col. de Torquat: ,,Soyez des chefs .. . " 

17. - De commandant en de handhaving van de krijgstucht. - Om aan een 
troep op de juiste wijze leiding te geven, zijn zowel "sympathie" als discipline 
onmisbaar. Het woord "sympathie" is hier bedoeld in zijn oorspronkelijke 
betekenis, n.l. van "mede-voelen", de gevoelens van een ander delen of be
grijpen. Zodra men zich de gevoelens van zijn ondergeschikten indenkt, weet 
men, hoe men hen moet aanvoeren en wat men van hen kan vergen. Slechts de 
menskundige aanvoerder, die bovendien alle vermoeienissen en ontberingen 
met zijn troep deelt, kan uit zijn mannen halen, wat eruit gehaald kàn worden, 
en dat is zeer veel, want de soldaat kan meer presteren dan hij zelf weet. 

Maar alle mensenkennis, vakbekwaamheid en andere capaciteiten schieten 
tekort, als niet tevens een strakke discipline aanwezig is. Discipline heeft niet 
alleen tot resultaat dat de man precies weet, waar hij aan toe is, maar eveneens, 
dat het hem veel gemakkelijker valt zich aan de orders te houden. De soldaat 
kan n.l. veel gemakkelijker zijn zaken doen, als hij weet dat er geen ontkomen 
aan is. 

Bij een slappe chef valt iedere dienstverrichting veel zwaarder, want de 
man moet zichzelf ertoe zetten - àls hij dat doet! Bij een strenge chef gaat het 
veel eenvoudiger: het moet. Dit is ook de reden waarom alle soldaten een 
hekel aan en een minachting voor slappe chefs hebben (afgezien van het feit, 
dat zij niet graag dienen in de bende, die zij zelf veroorzaken bij gebrek aan 
tucht). 
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In een slappe chef heeft de soldaat geen vertrouwen; van een strenge chef 
denkt hij: ,,die man weet wat hij wil". In de oorlog gaat het de soldaat om zijn 
leven: daarom heeft hij graag een flinke chef. Ook reeds in vredestijd. 

Het begrip "strenge discipline" houdt in, dat de chef nimmer aarzelt om, 
waar nodig, een strenge straf op te leggen. Maar dit wil allerminst zeggen, dat 
letterlijk elke verkeerde handeling door een straf moet worden gevolgd. In 
vele gevallen zal met een waarschuwing kunnen worden volstaan, doch de 
chef hoede zich ervoor, aan het waarschuwen te blijven. Hij zal een scherp 
onderscheid tussen de lichtere en de zwaardere graad van strafbaarheid moe
ten maken en, gedachtig aan het spreekwoord van de zachte heelmeesters, 
terstond krachtig moeten ingrijpen zodra van zwaardere strafbaarheid 
sprake is. 

Wanneer hij dan, in het begin, de "stok" enkele malen terdege, mits strikt 
rechtvaardig, heeft gebruikt en het daardoor tot zijn ondergeschikten is door
gedrongen dat het hem ernst is, zal voor hun het besef van de aanwezigheid 
van de stok achter de deur gewoonlijk al voldoende zijn. 

Uit het bovenstaande mag niet de conclusie worden getrokken dat disci
pline slechts door middel van vrees, straf of bedreiging met straf kan worden 
aangekweekt en gehandhaafd. 

Integendeel, de ware discipline behoeft niet te worden afgedwongen. Zij 
kàn dit ook niet, want zij tekent zich door prompte en gewillige gehoorzaam
heid en door actieve en toegewijde medewerking in alles wat de dienst eist. 

Men zou verwachten dat deze ware discipline het gemakkelijkst ontstaat in 
de krijgsmacht van een democratisch volk. 

Het besef, dat men als militair niet zijn (doorgaans immers eveneens dienst
plichtige) meerderen dient, doch het gehele eigen volk, zou hier bijzonder 
levend moeten zijn en er zou begrip moeten zijn om door medewerking aan 
een goede krijgstucht het hoogste rendement te helpen halen uit het door 
allen gezamenlijk bekostigde en uit alle lagen van de bevolking samengestelde 
militaire apparaat. 

De practijk leert echter, dat velen dit niet inzien en menen dat ware demo· 
cratie zich in het leger zou moeten demonstreren door een slappe tucht. 

Wat hiervan zij, vóór alles moet het streven van de commandant er op 
gericht zijn, de ondergeschikten op te voeden tot de ware discipline, waar
op boven werd gedoeld. Hij moet hun de noodzakelijkheid van krijgstucht 
leren beseffen en hen er toe brengen vrijwillig en zonder dwang, ja met animo 
en enthousiasme mede te werken aan de handhaving daarvan en aan het 
presteren van een vlotte efficiente dienst, waar nodig onder opoffering en 
terzijdestelling van elk persoonlijk belang. 

De commandant die zijn mannen op een dergelijk peil weet te brengen, zal 
de "stok" van de strafoplegging slechts bij wijze van hoge uitzondering 
behoeven te hanteren ter correctie van die enkele ongezeggelijken en onver
beterlijken, die nu eenmaal ook bij de beste troep aanwezig kunnen zijn. Maar 
de troep moet weten, dat de commandant niet zal aarzelen om zelfs de streng
ste middelen toe te passen, waneer de omstandigheden zulks noodzakelijk 
mochten maken. 

18. - Rechtvaardigheid en regelmaat. - De rechtvaardigheid speelt een 
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grote rol bij het handhaven van een goede discipline. Rechtvaardigheid wekt 
vertrouwen en dwingt respect af. Onder een strenge maar strikt rechtvaardige 
chef, die onaf gebroken orde en regel handhaaft, zullen de ondergeschikten 
met animo hun taak verrichten. Allen zien in zulk een commandant "de 
chef" en het kost hun weinig zelfoverwinning om hun zaken naar behoren 
te doen. 

Niet voor niets werd de nadruk gelegd op het woord "onafgebroken". Het 
haalt n.l. niets uit, als men alleen maar af en toe orde schept; orde en regel 
zijn een kwestie van onafgebroken toezicht en leiding. Ontbreekt het hieraan, 
dan weet de soldaat niet waar hij aan toe is en dan wordt de chef van zijn 
kant onrechtvaardig door nu eens wel en dan weer niet een ordelijke gang 
van zaken te eisen. Men moet dus als commandant steeds de nodige controle 
houden en laten houden. De gemiddelde mens werkt nu eenmaal alleen be
hoorlijk als hij gecontroleerd wordt; uitsluitend superieure karakters kunnen 
het zonder deze controle stellen. Er komt trouwens nog iets bij: als de onder
geschikte zijn dienst goed verricht, vindt hij het prettig als de chef dat ziet. 

Zo heeft het zich wel eens voorgedaan dat een jonge luitenant er bij zijn 
collega's over klaagde dat zijn kapitein nooit naar de dienst kwam kijken. 
Hij - de luitenant - deed zijn zaken uitstekend, maar vond het niet prettig 
dat de chef het niet zag of wist. Dat is begrijpelijk, en heeft niets te maken met 
ogendienerij. In het algemeen kan men zeggen, dat niet alleen "his masters 
voice" - het bevel - iemand aan het werk zet, maar ook "his masters eye". 

Het haalt niets uit, om af en toe orde op de zaken te stellen en "potig" op 
te treden, als men eerst alles in het honderd heeft laten lopen door gebrek 
aan toezicht. Bovendien is dat onregelmatige "optreden" en "een voorbeeld 
stellen" onrechtvaardig; feitelijk laat men op deze wijze de mensen erin lopen. 
Men bedenke bovendien, dat de onderofficieren graag goed hun dienst ver
richten, mits de officieren dat ook doen. Is dit laatste niet het geval, dan geven 
zij het meestal ook op. 

Tucht, controle, orde en regel moeten continu zijn. 
De commandant, die zich hieraan houdt, zal de beste resultaten boeken. 

19. - Het voorbeeld van de commandant. - Voor een behoorlijke hand
having van de krijgstucht is in de eerste plaats nbdig, dat de commandant, en 
in het algemeen de meerdere, niet zelf te kort schiet in disciplinair besef, 
vakkennis en dienstprestatie. Wie op deze punten niet een voorbeeld voor 
zijn ondergeschikten kan zijn, zal zijn gezag niet kunnen handhaven en is 
als leider waardeloos. 

Wie zelf zijn zaken niet doet of in zijn taak tekort schiet, kan zijn onderge
schikten niet corrigeren en op hun plicht wijzen. Het ergste, wat van een 
meerdere gezegd kan worden is immers: ,,hij straft mij nu wel, maar hij maakt 
zichzelf evengoed schuldig aan hetgeen hij mij verwijt". 

\Vie zelf zijn taak niet naar behoren verricht, staat niet vrij tegenover zijn 
ondergeschikten. 

De ware chef is dan ook hij, die de krijgstucht ten volle weet te handhaven, 
maar die tevens de karaktervastheid bezit om er ook zichzelf volkomen aan 
te onderwerpen. 

Dat is hij, die met juist begrip van het gezag waarmede hij is bekleed, maar 
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tevens met ruime vakkennis zijn taak onafgebroken zo goed mogelijk tracht 
te vervullen, en die met mensenkennis en rechtvaardigheidszin met zijn 
soldaten weet mee te leven en hun ontberingen en vermoeienissen deelt, zodat 
zij vertrouwen in hem stellen en, ondanks zijn strengheid, voor hem door het 
vuur zullen gaan. 

Dit te bereiken is alleen mogelijk voor een commandant die beseft dat de 
macht, hem gegeven om van zijn minderen een stipte plichtsvervulling te 
eisen, tevens een ontzaglijke verantwoordelijkheid op zijn schouders legt. 
In de strijd kan zijn optreden het onnodig opofferen van jonge mensenlevens 
voorkómen. 

Voor een ieder, die als commandant gezag moet uitoefenen, gaat het er dus 
om, bij zichzelf die karaktereigenschappen te ontwikkelen, waardoor hij het 
bovengeschetste ideaal zoveel mogelijk zal kunnen benaderen. 

Het is derhalve voornamelijk een kwestie van zelfcritiek en zelfcontrole. 
Tenslotte bepaalt in de allereerste plaats het karakter van de chef zowel zijn 
eigen geschiktheid voor het uitoefenen van gezag als de paraatheid en de 
gevechtswaarde van de aan hem toevertrouwde troep. 

Ter overdenking: 
.,Pour être respecté, il faut d'abord donner l'exemple. Sans I'exemple, 
les bonnes paroles ne signifient rien: Ie chef doit être un exemple vivant: 
exemple d'obéissance et d'esprit de discipline; 
exemple de Ia bonne tenue; 
exemple de Ia politesse; 
exemple de I'exactitude; 
exemple de I'activité, de !'amour du travail, du débrouillage, de I'allant 
et de Ia pratique des sports; 
exemple de Ia franchise et de Ia Ioyauté. 
Pour être respecté, il faut enfin: bien connaître son métier". 

Lt.col. de Torquat: .,Soyez des chefs .. : 

,,Werk! en Ge zult anderen brengen tot arbeiden; 
Ge zult Uw moed om verantwoordelijkheid te dragen voelen groeien en 
Uw pessimisme zien terugwijken; 
Werk! en Ge behoedt Uzelf tegen kankeren en kwaadspreken! 
Werk! en Ge zult ook in de achting Uwer bestrijders stijgen! 
Werk! en geen onderofficier of soldaat zal minachtend over U spreken, 
geen hunner zal aarzelen, U als meerdere te erkennen! 
Werk! ... en de weermacht van ons land zal eindelijk een kans krijgen 
om te worden, wat ze wezen moet!" 

G. G. van Everdingen: ,.Nieuwere begrippen inzake 
de verhouding van meerderen tot minderen." 
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HOOFDSTUK II. 

STRAFRECHT, MILITAIR STRAFRECHT EN MILITAIR TUCHTRECHT. 

§ 4. 

Strafbaar feit en krijgstuchtelijk vergrijp. 

The civil law airns , in sorne degree at least, to reform offenders. 
The object of military law is not to reform (at least, not until the 
offender reaches the disciplinary barracks or the rehabilitation center). 
It is to act as a deterrent, to give the first offender such a slug that 
others will profit by that exarnple and not do likewise. 
In striking a hard blow at the first man to step out of line, there is 
assurance that his fellows will not be tempted to err in similar fashion. 

Col. Fred. Bernays Wiener, U.S.A. 
(The Infantry Journal Jan. 1947). 

20. - Ook de militair is onderworpen aan de algemene wetten. - In § 1 is 
uiteengezet, dat er in ieder samenlevingsverband, en dus ook in de Staat, 
leefregels of normen bestaan die ten dele in rechtsregels zijn vastgelegd en 
afdwingbaar zijn gemaakt. En voorts, dat de gewichtigste van die normen 
worden beschermd, doordat het strafrecht tegen de overtreder straf bedreigt. 

De militair staat niet buiten de rechtsorde en hij is, evenals ieder ander 
i;taatsburger, onderworpen aan de voor allen geldende leefregels. Hij heeft, 
behoudens uitdrukkelijke of uit de aard van zijn functie voortvloeiende uit
zonderingen, dezelfde rechten en plichten als ieder ander staatsburger. 

De militair is dan ook, als ieder ander staatsburger, onderworpen aan de 
voor allen geldende wetten van de staatswetgever en wettelijke voorschriften, 
uitgevaardigd door de lagere wetgevers. De in die wetten en wettelijke voor
schriften opgenomen strafbepalingen zijn ook op de militair toepasselijk. 

Pleegt dus een militair een strafbaar feit, hetzij moord of verkeersover
treding, hetzij landverraad of verzaking van stemplicht, dan is hij in het 
algemeen evenzeer strafbaar als de burger, die zich aan dergelijke feiten 
schuldig maakt. 
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Overzicht. 

feiten, waarvoor een militair evengoed als een burger kan worden gestraft: 

strafbare feiten 
naar het algemene recht 

misdrijven overtredingen 

21. - Aan de militair worden echter méér en strengere eisen gesteld. -
Reeds eerder (pt 5) is opgemerkt, dat de bijzondere taak van de krijgsmacht 
het nodig maakt, dat aan degenen, die tot die krijgsmacht behoren, aan de 
militairen dus, als zodanig meer en strengere eisen worden gesteld betreffende 
de wijze, waarop zij zich hebben te gedragen, dan ten aanzien van de staats
burger in het algemeen het geval is. 

Naast de algemene normen, in het vorig punt bedoeld, moeten er dus voor 
de militair nog specifieke leefregels bestaan welke, vanwege hun bijzonder 
belang, bij rechtsvoorschrift zijn vastgesteld. Dat bijzondere belang brengt 
tevens de-noodzakelijkheid van strafsancties met zich. 

Het is dus noodzakelijk om de bijzondere eisen, welke men aan de militair 
wil stellen, zo goed mogelijk te omschrijven en een regeling te treffen over 
de wijze, waarop een militair, die zich niet volgens deze eisen gedraagt, kan 
worden gecorrigeerd, zonodig gestraft. 

Om dit te bereiken, zou men alle ontoelaatbare gedragingen die een militair 
maar zou kunnen plegen, kunnen omschrijven en opnemen in een militaire 
strafwet en bij ieder feit vermelden, welke straf aan de overtreder zou mogen 
worden opgelegd. 

Alle vergrijpen tegen de krijgstucht zouden dan tot strafrechtelijk-strafbare 
feit en zijn gemaakt. Men zou daarbij dan, evenals zulks het geval is bij de 
strafbare feiten naar het algemene recht, onderscheid kunnen maken tussen 
zwaardere en lichtere vergrijpen, dus tussen misdrijven en overtredingen. 

Tenslotte zou men de berechting van de door militairen bedreven feiten 
kunnen opdragen aan de rechters, die reeds belast zijn met de berechting van 
de strafbare feiten naar het gemene recht, dus aan de kantongerechten, de 
rechtbanken en de gerechtshoven. 

Het hier aangegeven systeem heeft echter slechts zéér ten dele toepassing 
gevonden. 

22. - Militaire misdrijven en krijgstuchtelijke vergrijpen. - Het is ondoen
lijk gebleken, alle uit militair oogpunt ontoelaatbare gedragingen op te 
sommen en in een wetboek onder te brengen, voorzien van daaraan verbon· 
den strafbepalingen. 

Vooral de vergrijpen van lichtere aard kunnen zich in de grootst-denkbare 
verscheidenheid voordoen. Het hangt vaak geheel van de omstandigheden 
af, of een bepaalde gedraging van een militair al dan niet in strijd met de 
krijgstucht is. 

Daarom heeft men de omschrijving en de codificatie alléén tot stand ge
bracht met betrekking tot de ernstigste militaire vergrijpen, die dan ook van-
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wege hun ernst alle tot misdrijven zijn gestempeld. Deze militaire misdrijven 
vindt men vermeld in het Tweede Boek van het op 1 Januari 1923 in werking 
getreden Wetboek van Militair Strafrecht. 

Militaire overtredingen bestaan niet. 
Men heeft namelijk niet getracht, ook de militaire vergrijpen van 

lichtere aard te codificeren. In plaats daarvan heeft men deze samengevat 
onder de naam "krijgstuchtelijke vergrijpen" en dit begrip aldus gedefinieerd: 

krijgstuchtelijke vergrijpen zijn alle niet in enige strafwet omschreven 
feiten, strijdig met enig dienstbevel of dienstvoorschrift, of onbestaan
baar met de militaire tucht of orde. 

Deze definitie komt voor in de Wet op de Krijgstucht, welke eveneens op 
1 Januari 1923 in werking getreden is. 

Zowel degene die een militair misdrijf pleegt als degene die zich aan een 
krijgstuchtelijk vergrijp schuldig maakt kan deswege worden gestraft. Der
halve zou men kunnen zeggen dat èn de militaire misdrijven èn de krijgs
tuchtelijke vergrijpen behoren tot de groep der strafbare feiten, genoemd 
in pt 20. 

Het militair-juridische spraakgebruik verstaat echter onder strafbare feiten 
slechts de strafrechtelijk-strafbare feiten, dus de feiten, strafbaar krachtens 
enige strafwet. Deze groep der (strafrechtelijk) strafbare feiten omvat dus: 

de misdrijven naar het algemene recht (moord, enz.); 

de overtredingen naar het algemene recht (verkeersovertredingen, enz.); 

de militaire misdrijven (desertie, ongehoorzaamheid, enz.). 

De krijgstuchtelijke vergrijpen, hoezeer ook zij aanleiding kunnen geven 
tot (krijgstuchtelijke) bestraffing, worden in engere zin niet gerekend te be
horen tot de strafbare feiten. 

Wanneer dus in het hiernavolgende gesproken wordt over strafbare 
feiten, dan worden daarmede uitsluitend bedoeld de strafrechtelijk strafbare 
feiten, en zulks in tegenstelling tot de krijgstuchtelijk strafbare feiten, welke 
steeds als krijgstuchtelijke vergrijpen worden aangeduid. 

Men houde dit verschil in terminologie goed in het oog. Onderstaand over
zicht moge dienen om een en ander te verduidelijken. 

Overzicht. 

feiten, waarvoor een militair kan worden gestraft 

strafbare feiten 

strafbare feiten naar het I strafbare feiten naar het 
algemene recht I militaire recht 

misdrij
ven 
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23. - Krijgstuchtelijke vergrijpen. - Om dus te weten, of een bepaalde 
handeling van een militair een krijgstuchtelijk vergrijp oplevert, moet men 
allereerst nagaan of die handeling 

hetzij in strijd is met enig dienstbevel; 
hetzij in strijd is met enig dienstvoorschrift; 
hetzij onbestaanbaar is met de militaire tucht of orde, 

(feitelijk zou men met het laatste kunnen volstaan, omdat het wel vanzelf 
spreekt, dat een feit, strijdig met een dienstbevel of dienstvoorschrift, óók 
onbestaanbaar is met de militaire tucht of orde). 

Vervolgens moet men nog nagaan, of het gepleegde feit niet in enige (alge
mene of militaire) strafwet is omschreven. Is dit wèl het geval, dan is er sprake 
van een strafbaar feit (zie pt 22). 

Om zich een oordeel te kunnen vormen of een handeling van een militair 
onbestaanbaar is met de militaire tucht of orde, moet men een aanwijzing 
hebben, wat men onder die militaire tucht of orde, d.w.z. onder "krijgstucht" 
heeft te verstaan. 

De Wet op de Krijgstucht laat zich hier niet over uit. Om echter in deze 
behoefte te voorzien is in het leven geroepen het Reglement betreft ende de RK 
Krijgstucht, dat tegelijk met de wet, en dus eveneens op l Januari 1923 in 
werking getreden is (zie nader de 2e Afdeling van dit boekwerk). 

In Hoofdstuk Ivan dit Reglement worden de beginselen van de krijgstucht 1-14 RK 

aangegeven, die hierbij als een leidraad moeten worden genomen. Hoofdstuk 
II, getiteld "Krijgstuchtelijke vergrijpen" bevat enkele gebods- en verbo<ls- 15-26 RK 
bepalingen, waarvan de niet-nakoming onbestaanbaar is met de militaire 
tucht of orde. Men beschouwe deze bepalingen echter als niet meer dan een 
greep, als voorbeelden. Geenszins heeft de bedoeling voorgezeten om een Yol-
ledige opsomming te geven. In pt 22 is trouwens reeds opgemerkt, dat het tot 
stand brengen van een dergelijke opsomming tot de onmogelijkheden behoort. 

24. - Militair strafrecht en militair tuchtrecht. - De wetgever heeft dus 
onderscheid gemaakt tussen de militaire misdrijven en de krijgstuchtelijke 
vergrijpen. 

De militaire misdrijven behoren even goed als de voor een ieder geldende, 
zogenaamde commune misdrijven tot de groep der straf bare feiten. Deze 
groep is onderverdeeld in misdrijven en overtredingen. l\1ilitaire overtredin
gen komen echter onder deze naam niet voor (zie de overzichtsstaat jes aan het 
slot van de ptn 20 en 22) . 

De (strafrechtelijk) strafbare feiten zijn stuk voor stuk in "enige strafwet" 
opgesomd, in de eerste plaats in het Wetboek van Strafrecht, doch ook in 
talrijke andere wetten en wettelijke voorschriften. Men kan dus voor ieder 
feit de wettelijke bepaling en het artikel aanwijzen, waar het genoemd wordt, 
en waar ook de soort en het maximum van de op te leggen straf voor ieder feit 
afzonderlijk of voor een groep van feiten vastgesteld zijn. Ten aanzien van de 
militaire misdrijven vindt men, zoals reeds eerder is medegedeeld, de om
schrijvingen en de strafbedreigingen in het Wetboek van Militair Strafrecht. 

De krijgstuchtelijke vergrijpen daarentegen zijn niet stuk voor stuk opge
somd; soort en maximum der straf zijn dus ook niet voor ieder feit afzonderlijk 
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aangegeven. De vVet op de Krijgstucht bevat een zeer ruim gestelde algemene 
omschrijving van het begrip "krijgstuchtelijk vergrijp" (zie pt 22 hiervóór) 
en somt de krijgstuchtelijke straffen op, waaruit bij de berechting een keuze 
kan worden gedaan. 

Het eerste boek van het Wetboek van Strafrecht bevat een aantal algemene 
bepalingen, die op strafbare feiten betrekking hebben( zoals die betreffende 
poging, deelneming, samenloop). Deze algemene bepalingen zijn (in het 
algemeen) ook toepasselijk op de militaire misdrijven. Bovendien kent 
echter het militaire strafrecht zijn eigen algemene bepalingen, vervat in het 
eerste boek van het ,vetboek van Militair Strafrecht. 

Op de krijgstuchtelijke vergrijpen zijn deze algemene bepalingen echter, 
behoudens uitzonderingen, niet van toepassing. 

De dader van een straf baar feit wordt, indien hij geen militair is, vervolgd 
en berecht volgens de wettelijke voorschriften van het strafprocesrecht (Wet
boek van Strafvordering, enz.). Is de dader een militair, dan zijn ter zake de 
bijzondere voorschriften van het m ilitaire strafprocesrecht toepasselijk 
(Regtspleging bij de Landmagt, enz., zie pt 25) . 

Ten aanzien van de vervolging van krijgstuchtelijke vergrijpen is echter 
een heel ander systeem gevolgd. De desbetreffende regelen zijn vervat in de 
Wet op de Krijgstucht (zie de 2e Afdeling van dit boekwerk). 

Zo is er dus naast het geheel van regelen betreffende het militaire strafrecht 
een afzonderlijk complex van regelen betreffende het militaire tuchtrecht tot 
stand gekomen. 

Op het strafbare feit, dus ook op het militaire misdrijf, is het militaire straf
recht van toepassing. Voor het krijgstuchtelijke vergrijp daarentegen gelden 
de voorschriften van het militaire tuchtrecht. Het is daarom noodzakelijk om, 
óók in het spraakgebruik, een scherp onderscheid te maken tussen de termen 
"strafbaar feit" (of misschien nog beter "strafrechtelijk-strafbaar feit") en 
,,krijgstuchtelijk vergrijp". 

Bij de omschrijving van de militaire misdrijven en dus bij de vaststelling 
van de grens tussen het strafrecht en het tuchtrecht heeft de wetgever zich 
niet door een bepaald beginsel laten leiden. Er is dan ook geen principieel 
verschil tussen de militaire misdrijven en de krijgstuchtelijke vergrijpen. De 
onderscheiding is louter uit doelmatigheidsoverwegingen aangebracht, en 
bij de totstandkoming van het ,vetboek van Militair Strafrecht is dan ook 
vaak verschil van mening geweest over de vraag of een bepaalde ontoelaatbare 
gedraging in de ene of in de andere categorie behoorde te worden onderge
bracht (zie ter illustratie het voorbeeld in pt 29). 

Maar nu de indeling eenmaal heeft plaats gehad, zijn de gevolgen daarvan 
vaststaand en duidelijk. Hetgeen daaromtrent hierboven reeds is medege
deeld, zal in hetgeen volgt nog nader worden toegelicht. 

De gebieden van het militaire strafrecht en van het militaire tuchtrecht, 
hoezeer ook duidelijk onderscheiden, liggen ten dele echter zo dicht bij 
elkander, dat er grensgebieden zijn, die het mogelijk maken van het straf
rechtelijke op het tuchtrechtelijke terrein over te gaan, en omgekeerd. Ter 
illustratie moge worden gewezen: 

op de mogelijkheid van krijgstuchtelijke afdoening van strafbare feiten 
(zie ptn 28, 207v); 
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op de mogelijkheid om een feit, dat aanvankelijk krijgstuchtelijk is afge
daan, toch nog voor de strafrechter te brengen (zie pt 218); 

op de bevoegdheid van de militaire strafrechter om de behandeling van 
bepaalde strafbare feiten over te dragen aan de krijgstuchtelijke chef van de 
dader (zie pt 219) . 

§ 5. 

Strafrechtelijke en tuchtrechtelijke procedure. 

25. - Vervolging en bestraffing van het militaire misdrijf. - Evengoed als 
een burger, heeft ook de militair zich terzake van de door hem gepleegde 
strafbare feiten te verantwoorden voor de rechter. 

Voor een juiste beoordeling van de militaire misdrijven heeft men echter 
behoefte aan rechters met militaire ervaring, dus aan gespecialiseerde rechters. 

Het legerbelang eist voorts dat de militaire overheid invloed op de ver
volging van militaire misdrijven kan uitoefenen en dat, bijzonderlijk in 
oorlogstijd, een snelle berechting mogelijk is. Er bestaat dus behoefte aan 
een speciale procedure en aan een rechter die de krijgsmacht kan volgen. 

Derhalve zijn speciale militaire rechtscolleges in het leven geroepen voor 
de berechting van de militaire misdrijven en neemt de burgerrechter van die 
misdrijven geen kennis. Voorts is een afzonderlijke regeling voor het militaire 
strafproces getroffen, welke ten dele veel overeenkomst vertoont met die van 
het burgerlijke strafproces, ja zelfs bepaalde gedeelten daarvan van toepas· 
sing verklaart, doch ook vele afwijkende voorschriften bevat. 

De wettelijke grondslag van een en ander is te vinden voor wat betreft de 
krijgsraden bij de landmacht in de "Regtspleging bij de Landmagt", voor wat 
betreft het Hoog Militair Gerechtshof in de "Provisionele Instructie voor het 
Hoog Militair Geregtshof", welke wettelijke regelingen alle dateren van het 
jaar 1814, doch sedert herhaaldelijk zijn gemoderniseerd. 

In de 4e Afdeling van dit boekwerk zal nader op het militaire strafproces 
worden ingegaan. 

26. - Vervolging en bestraffing van het krijgstuchtelijk vergrijp. - Het zou 
zeer onpractisch zijn om de militaire rechtscolleges, in het vorige punt ge
noemd, tevens te belasten met de berechting van de krijgstuchtelijke ver
grijpen. 

In de eerste plaats, omdat deze, in verhouding tot de zwaardere delicten (de 
militaire misdrijven) zó veelvuldig voorkomen dat een volkomen overbelas
ting van de rechtscolleges onvermijdelijk zou zijn. 

Mede hierdoor zou een spoedige afwikkeling van de aanhangige zaken niet 
mogelijk zijn en zou de militair terzake van een betrekkelijk onbelangrijk 
vergrijp misschien pas na ettelijke maanden voor de rechter geroepen worden, 
hetgeen een goede handhaving van de krijgstucht onmogelijk zou maken. 
Want ten aanzien van krijgstuchtelijke vergrijpen geldt wel zeer in het bij
zonder dat snelle correctie, direct volgend op het vergrijp, het beste resultaat 
oplevert, zowel t.o.v. de dader als van de militairen in diens omgeving. 

Bovendien zou het voor een rechtscollege buitengewoon moeilijk, zo niet 
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onmogelijk zijn, om bij de beoordeling van ieder afzonderlijk geval rekening 
te houden met de persoonlijkheid van de dader, met de wijze waarop deze 
door een op te leggen straf zal worden beïnvloed en met alle plaatselijke om
standigheden. 

In bijzondere mate moet voorts bij de beoordeling van het gepleegde feit 
en bij het bepalen van de daartegen te treffen maatregel of .op te leggen straf 
worden overwogen, welke invloed daarvan op de overige militairen van het 
betrokken onderdeel zal uitgaan. Is bij een onderdeel de tucht minder goed, 
dan zal wellicht een strenge bestraffing nodig zijn om indruk op de militairen 
te maken, terwijl in het omgekeerde geval, bij een onderdeel waar een goede 
krijgstucht heerst en weinig vergrijpen voorkomen, een lichtere straf mogelijk 
reeds een voldoende correctie is. 

De beoordeling van een en ander kan dan ook veel beter geschieden door 
een persoon, die de delinquent uit de dagelijkse omgang kent en die ook van 
alle plaatselijke omstandigheden en van de geest bij en de stemming onder 
de militairen van het betrokken onderdeel op de hoogte is. 

Daarom is dan ook de berechting van de krijgstuchtelijke vergrijpen niet 
opgedragen aan de militaire rechter, doch aan de militaire commandant van 
de dader, welke commandant daarbij niet te werk gaat volgens de bepalingen 
van de Regtspleging bij de Landmagt, doch volgens aparte regelen, opgeno
men in de Wet op de Krijgstucht. Volgens die regelen is de procedure ten 
aanzien van krijgstuchtelijke vergrijpen veel eenvoudiger dan de strafrechte
lijke en kan zij sneller verlopen. De tuchtrechter, de militaire comman
dant dus, heeft de beschikking over een stel maatregelen en krijgstuchtelijke 
straffen, afwijkende van die, welke door de rechter kunnen worden gehanteerd 
bij de berechting van strafbare feiten. 

Is dus de berechting van krijgstuchtelijke vergrijpen onttrokken aan de 
militaire rechter, zulks betekent niet, dat de militair die zich aan een krijgs
tuchtelijk vergrijp heeft schuldig gemaakt, aan de willekeur van zijn comman
dant is overgeleverd. Immers, wij zagen het reeds, ook de krijgstuchtelijke 
strafoplegger heeft zich bij de uitoefening van zijn taak te gedragen naar 
regelen, verankerd in de wet, n.l. in de Wet op de Krijgstucht. 

27. - Vervolging en bestraffing van commune delicten. - In de beide voor
afgaande punten is besproken, op welke wijze de berechting is geregeld van 
de militair, die zich aan een specifiek militair delict (militair misdrijf dan wel 
krijgstuchtelijk vergrijp) heeft schuldig gemaakt. 

Wij zagen echter reeds in pt 20, dat de militair zich ook schuldig kan maken 
aan overtreding van een strafbepaling van het algemene, voor alle burgers 
geldende recht en dus een zogenaamd commuun delict, hetzij dan misdrijf of 
overtreding, kan plegen. 

Ten aanzien van deze commune delicten is de noodzakelijkheid van be
rechting door een speciale militaire rechter en volgens speciale militaire 
proces-regelen niet zo evident als ten aanzien van de militaire delicten. Er 
zijn dan ook voorstanders van een stelsel, waarbij de berechting van mili
tairen, die zich aan een commuun delict hebben schuldig gemaakt wordt op
gedragen aan de gewone burgerlijke rechter, die daarbij dan de gewone, voor 
alle burgers geldende procesregelen zou hebben te volgen. 
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Dit stelsel brengt echter vele bezwaren met zich. Vaak toch bevat ook het 
commune delict een krijgstuchtelijk element, dat door de burgerrechter niet 
kan worden gewaardeerd. Voorts kan de burgerrechter bij de toepassing van 
straf geen rekening houden met de eisen en belangen van de krijgsmacht. 
Eindelijk zal, in het bijzonder in tijd van oorlog, het legerbelang bezwaarlijk 
gedogen dat een militair aan de krijgsmacht wordt onttrokken om zich te ver
antwoorden voor de burgerrechter of om een door deze opgelegde straf te 
ondergaan op een ogenblik, dat hij niet kan worden gemist. 

Het genoemde stelsel is dan ook, behoudens enige uitzonderingen die hier 
verder buiten behandeling zullen blijven, voor de Nederlandse krijgsmacht 
niet aanvaard. 

Ook voor de door hem gepleegde commune delicten (misdrijven zowel als 
overtredingen) heeft de militair zich dus te verantwoorden bij de militaire 
rechter en de specifiek militaire procesregelen zijn ook ten aanzien van het 
door de militair gepleegde commune delict van toepassing. 

28. - Oneigenlijke krijgstuchtelijke vergrijpen. - In pt 26 is uiteengezet, 
dat terwille van een doelmatige en snelle correctie van krijgstuchtelijke ver
grijpen de militairen, die zich aan zodanige vergrijpen schuldig maken, niet 
voor de strafrechter terecht staan, doch voor hun commandant, en dat daarbij 
een afzonderlijke tuchtrechtelijke procedure wordt gevolgd. 

De voordelen, aan dit systeem verbonden, hebben er toe geleid dat men 
een stap verder is gegaan en dat het mogelijk is gemaakt, om ook de berech
ting van een aantal strafbare feiten langs tuchtrechtelijke in plaats van langs 
strafrechtelijke weg te doen plaats hebben. Daardoor worden de rechtscolleges 
in aanzienlijke mate ontlast en is een veel snellere correctie van deze strafbare 
feiten mogelijk geworden, hetgeen aan de krijgstucht ten goede komt. 

Het spreekt wel vanzelf, dat het niet aan het vrije inzicht van de krijgstuch
telijke strafoplegger kan worden overgelaten, welke strafbare feiten voor een 
krijgstuchtelijke behandeling in aanmerking kunnen komen. De wetgever 
heeft deze strafbare feiten opgesomd, en daarbij nauwkeurig aangegeven, 
ónder welke voorwaarden krijgstuchtelijke behandeling mogelijk is. De 
krijgstuchtelijke strafoplegger, tot wiens kennis een dergelijk strafbaar feit is 
gebracht, moet in eerste instantie beslissen tot welke wijze van afdoening zal 
worden overgegaan. Is hij van oordeel, dat het feit aan alle wettelijke vereis
ten voldoet om voor krijgstuchtelijke behandeling in aanmerking te komen, 
dan zal hij tot zodanige afdoening overgaan. In het tegenovergestelde geval 
zal hij stappen moeten doen om strafrechtelijke behandeling van de zaak te 
verkrijgen. 

Maar besluit de krijgstuchtelijke strafoplegger tot krijgstuchtelijke afdoe
ning van een strafbaar feit, dat op grond van de wet daarvoor in aanmerking 
komt, dan wordt het strafbare feit verder beschouwd als een krijgstuchtelijk 
vergrijp en worden bij de behandeling niet de strafrechtelijke doch de krijgs
tuchtelijke procesregelen gevolgd. 

De keuze van de krijgstuchtelijke strafoplegger inzake de wijze van afdoe
ning is onderworpen aan controle door hogere autoriteiten (zie hierover 
nader pt 217). 

Zo heeft het begrip "krijgstuchtelijk vergrijp" dus een uitbreiding onder-
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gaan. De definitie, vermeld in pt 22, heeft slechts betrekking op feiten, die 
niet in enige strafwet omschreven zijn. Deze categorie duidt men in de prac
tijk wel aan als "eigenlijke krijgstuchtelijke vergrijpen". 

De andere categorie, de feiten die wèl in enige strafwet omschreven zijn, 
die dus behoren tot de groep der strafbare feiten, doch die onder bepaalde 
omstandigheden krijgstuchtelijk kunnen worden afgedaan, wordt in tegen
stelling tot eerstgenoemde aangeduid als die cter "oneigenlijke krijgstuchte
lijke vergrijpen". 

Eigenlijk zijn deze feiten immers strafbare feiten, en zij worden pas krijgs
tuchtelijke vergrijpen indien de krijgstuchtelijke strafoplegger tot de, door 
de wet mogelijk gemaakte, krijgstuchtelijke afdoening besluit. 

De aanduiding "eigenlijk" en "oneigenlijk" krijgstuchtelijk vergrijp komt 
niet in de wet voor. Artikel 2 van de Wet op de Krijgstucht geeft onder "Ie" 
de definitie van de eigenlijke krijgstuchtelijke vergrijpen, reeds genoemd in 
pt 22. Onder "2e" tot en met "6e" somt gemeld artikel de oneigenlijke krijgs
tuchtelijke vergrijpen op, dat wil dus zeggen de strafbare tenen, die onder 
bepaalde, in de wet mede vermelde omstandigheden, krijgstuchtelijk kunnen 
worden afgedaan. Aan het gestelde in artikel 2, 2e tot en met (,c Y;in de Wet 
op de Krijgstucht is nog een tijdelijke uitbreiding gegeven docr het Koninklijk 
Besluit van 2 Juli 1944, Staatsblad nr E 53. 

Uit de hierbedoelde opsommingen blijkt, dat tot de strafbare feiten, die 
krijgstuchtelijk kunnen worden afgedaan, zowel commune als militaire mis
drijven, alsook (commune) overtredingen behoren. 

O,;erzicht. 

Feiten, waarvoor een militair kan worden gestraft. 

strafbare feiten krijgstuchtelijke 
(naar het algemene en militaire recht) vergrijpen .. ) 

niet vatbaar voor 
krijgstuchtelijke 

afdoening. 

wel vatbaar voor 
krijgstuchtelijke 

afdoening •) 

•) Indien beslist wordt dat 
een dergelijk feit krijgstuch
telijk wordt afgedaan, wordt 
dit (strafbare) feit genoemd 
een oneigenlijk krijgstuchte
lijk vergrijp. 

§ 6. 
Voorbeeld en recapitulatie. 

uitsluitend vatbaar voor 
krijgstuchtelijke 

afdoening. 

,..) Ter onderscheiding van 
de onder •) genoemde on
eigenlijke krijgstuchtelijke 
vergrijpen, noemt men de 
(werkelijke) krijgstuchtelijke 
vergrijpen: eigenlijke krijgs
tuchtelijke vergrijpen. 

29. - Voorbeeld. - Het is onbestaanbaar met de militaire tucht of orde, dat 
21 RK een militair opzettelijk ongeoorloofd van zijn onderdeel afwezig is. Zodanige 

afwezigheid is derhalve een krijgstuchtelijk vergrijp. 
Echter heeft de wetgever deze afwezigheid, indien zij in tijd van vrede één 

dag of langer duurt, van zodanig ernstige aard geacht, dat hij deze tot de 
militaire misdrijven heeft gerekend. Het Wetboek van Militair Strafrecht 
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omschrijft dit misdrijf dan ook in artikel 97 en bedreigt het met gevangenis
straf van ten hoogste een jaar. 

Doch indien de afwezigheid niet langer dan acht dagen duurt heeft de 
wetgever aan de krijgstuchtelijke strafoplegger de bevoegdheid willen toe
kennen het feit krijgstuchtelijk af te doen, indien dit door hem van voldoend 
lichte aard wordt geacht. Dit blijkt uit de vermelding van het zoëven ge
noemde artikel 97 van het Wetboek van Militair Strafrecht in de opsomming, 
vervat in artikel 2, 2e van de Wet op de Krijgstucht, met de toevoeging "indien 
de ongeoorloofde afwezigheid in tijd van vrede niet langer dan acht dagen 
duurt". 

Zo ziet men, dat de opzettelijke ongeoorloofde afwezigheid in tijd van vrede, 
al naar gelang van de duur van die afwezigheid, kan opleveren: 

een eigenlijk hrijgstuchtelijk vergrijp (namelijk bij een duur korter dan 21 RK 
één dag) ; 

een oneigenlijk krijgstuchtelijk vergrijp, d.w.z. een strafbaar feit met mo- 97 MS jo 2 WK 

gelijkheid van krijgstuchtelijke afdoening (namelijk bij een duur van ten-
minste één dag en ten hoogste acht dagen); 

een strafbaar feit, namelijk een militair misdrijf, niet vatbaar voor krijgs- 97, 98 MS 
tuchtelijke afdoening, bij langere duur. 

30. - Recapitulatie. - Evenals een burger, kan een militair zich schuldig 
maken aan strafbare feiten (misdrijven en overtredingen) naar het gemene 
recht. Deze zijn vervat in het Wetboek van Strafrecht en vele andere wetten 
en wettelijke voorschriften. 

Maar bovendien kan een militair zich schuldig maken aan straf bare feiten 
(misdrijven) naar het specifiek-militaire recht. Deze zijn vervat in het Wetboek 
van Militair Strafrecht. Specifiek-militaire overtredingen bestaan niet. MS 

Terzake van beide genoemde groepen van strafbare feiten moet de militair 
zich in beginsel verantwoorden voor de militaire rechter (krijgsraad of Hoog 
Militair Gerechtshof) naar procesregelen neergelegd in de Regtspleging bij RL 
de Landmagt en de Provisionele Instructie voor het Hoog Militair Ge- PI 
rechtshof. 

Pleegt de militair een vergrijp tegen de militaire tucht of orde, dat niet in 
enige strafwet omschreven is, dan maakt hij zich schuldig aan een eigenlijk 
krijgstuchtelijk vergrijp (definitie in de Wet op de Krijgstucht, nadere aan- WK 
duiding, toelichting en enkele voorbeelden in het Reglement betreffende RK 
de Krijgstucht). Hij moet zich terzake niet voor de militaire rechter, doch voor 
zijn militaire chef verantwoorden (regelen betreffende procedure en straffen 
in de Wet op de Krijgstucht). 

Een beperkt aantal van de strafbare feiten naar het gemene en naar het 
militaire recht mag door de militaire chef onder bepaalde omstandigheden 
als oneigenlijke krijgstuchtelijke vergrijpen worden beschouwd en worden 
afgedaan op de wijze, als voorgeschreven voor een eigenlijk krijgstuchtelijk 
vergiijp. Deze strafbare feiten zijn opgesomd in de Wet op de Krijgstucht 
(art. 2, 2e tot en met 6e) en in het in pt 28 genoemde KB van 't:.7 Juli 1944 
S E / f.;3. 
Opmerking: Een aantal bepalingen, van belang voor het militaire straf- en tuchtrecht vindt 

men voorts nog in de Invoeringswet Militair Straf- en Tuchtrecht, in werking IMST 
getreden op 1 Januari 1923. 
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&; Overzicht. 

Ie onderscheiding 

2e onderscheiding 

3e onderscheiding 

omschreven in: 

in beginsel 
berecht door: 

procedure 
omschreven in: 

DOCH: 

Feiten waarvoor een militair kan worden gestraft. 

STRAFBARE FEITEN KRIJGSTUCHTELIJKE 
VERGRIJPEN 

strafbare feiten naar het strafbare feiten naar het 
algemene recht militaire recht 

misdrij-

1 

overtre- militaire misdrijven 
ven dingen 

Wetboek van Strafrecht Wetboek van Militair algemene omschrijving in art. 2 (Ie) 
en in ettelijke andere Strafrecht (MS) Wet op de Krijgstucht, toelichting 

wetten en wettelijke en voorbeelden in Reglement betref-
voorschriften fende de Krijgstucht (RK) 

- -l Krijgsraad of Hoog Militair Gerechtshof Militaire Chef 

Regtspleging bij de Landmagt (RL) resp. :J Wet op de Krijgstucht (WK) 
Provisionele Instructie voor het Hoog Militair 
Gerechtshof (PI). . 

een beperkt aantal van de strafbare feiten kan · 
onder bepaalde omstandigheden worden afge
daan op dezelfde wijze als een krijgstuchtelijk 
vergrijp, dus door: 

de militaire chef 

alsdan noemt men zulk een feit een oneigenlijk 
krijgstuchtelijk vergrijp (opsomming in art. 2 
(2e-6e) WK). 

-----
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HOOFDSTUK III. 

MILITAIREN EN MILITAIRE GEZAGSVERHOUDINGEN. 

§ 7. 

Het begrip "militair" in het militaire straf- en tuchtrecht. 

31.- Duidelijke begripsbepaling is noodzakelijk. - De in het vorige hoofd
stuk genoemde wetten regelende het militaire straf- en tuchtrecht bevatten 
herhaaldelijk de uitdrukking "militair", kennen aan "militairen" bevoegd
heden toe en leggen aan "militairen" verplichtingen op. Het is dus voor een 
goed begrip nodig dat wordt nagegaan, wat men onder deze uitdrukking 
,,militair" heeft te verstaan. 

Het Wetboek van Militair Strafrecht bevat regelen, welke voor deze materie 60-65 MS 
van belang zijn. In de Wet op de Krijgstucht heeft de uitdrukking "militair" 72 WK 
dezelfde betekenis als in genoemd wetboek. 

Met betrekking tot het begrip "militair" wordt generlei verschil gemaakt 
tussen land- en zeemacht. 

:12. - De militaire uniform maakt de drager nog niet militair. - Allereerst 
zij erop gewezen dat het enkele feit van het dragen van de militaire uniform 
de drager niet tot militair in de zin der wet maakt. De burger die, zonder daar-
toe gerechtigd te zijn, opzettelijk de militaire uniform draagt, is wel strafbaar, 196 SR 
doch blijft burger en moet zich dus, in geval terzake een strafvervolging tegen 
hem wordt ingesteld, voor de burgerrechter verantwoorden. 

Er bestaan enige categorieën van personen die in min of meer nauw ver
band tot het leger staan en die gerechtigd, ja onder bepaalde omstandigheden 
zelfs verplicht zijn de militaire uniform of een daarop sterk gelijkende dienst
kleding te dragen, zonder dat dit hen tot militairen in de zin der wet stempelt. 

a. 

Deze categorieën zijn: 

gewezen militairen, voor zover gerechtigd tot het dragen van de uniform 
(gepensionneerde beroepsofficieren hebben dit recht steeds, aan andere 
categorieën van gewezen militairen kan het door de Koningin worden 
toegekend) ; 

b. geestelijke verzorgers van leger en vloot; zij zijn gelijkgesteld met ver
schillende officiersrangen en dragen op hun dienstkleding de aan die 
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rangen verbonden distinctieven; desondanks zijn zij geen militairen doch 
LO 1945/89 burgerambtenaren in dienst van het Ministerie van Oorlog resp. Marine; 

c. leden van het Nederlandsche Roode Kruis; voor zover met een militaire 
LO 1933/75 rang gelijkgesteld, droegen zij vroeger de aan die rang verbonden distinc

tieven op hun uniform; noch deze uniform, noch die distinctieven doen 
hen echter militair zijn; thans zijn afwijkende distinctieven in gebruik 
en is de vroeger bestaan hebbende groetplicht afgeschaft; 

KB 19.1.1946 
nr62 

Se 1946 nr 26 

84IDA 

d. officieren civiele diensten; hoewel zij door de Minister van Oorlog wor
den aangesteld en hoewel daarbij wordt bepaald, dat zij aanspraak kun
nen maken op behandeling als opperofficier, als hoofdofficier of als 
subaltern officier, terwijl voor hen een bepaalde uniform voorgeschreven 
is, zijn zij geen militairen. 

Het bestaan van een groetplicht ten aanzien van de onder a. en b. genoemde 
categorieën is dus niet gegrond op "militair zijn", doch op afzonderlijk 
voorschrift. 

Opmerking: vergrijpen, door militairen tegen bovengenoemde personen gepleegd, kunnen 
natuurlijk wel aanleiding geven tot strafvervolging of krijgstuchtelijke bestraf
fing, doch niet anders dan alsof zulke vergrijpen tegen een burgerpersoon 
waren begaan. 

33. - Wie onder militairen worden verstaan. - De wet verstaat onder 
60 MS militairen: 

le. zij wier vrijwillig dienstverband bij de krijgsmacht tot doorlopende wer
kelijke dienst verplicht, en wel tijdens de gehele duur van dat dienst
verband. 
Hiertoe behoren de zogenaamde beroepsmilitairen en de andere vrijwil
ligers van land- en zeemacht, die voor bepaalde of onbepaalde tijd een 
verbintenis hebben gesloten op grond waarvan zij zonder onderbreking 
werkelijke dienst moeten verrichten. Verlof en non-activiteit brengen 
geen verandering in de status als "militair". 

2e. alle andere vrijwilligers bij de krijgsmacht en de dienstplichtigen, zo vaak 
en zo lang zij in werkelijke dienst zijn. Dit zijn de zogenaamd intermit
terend dienenden. Perioden van werkelijke dienst worden bij hun afge
wisseld door perioden gedurende welke zij met groot verlof, en dus niet 
in werkelijke dienst zijn. Tijdens dat groot verlof zijn zij dus in het alge
meen geen militair. Tot deze categorie behoren alle dienstplichtigen en 
practisch het gehele reservepersoneel. De hier bedoelde vrijwilligers zijn 
bijvoorbeeld de vrijwilligers bij het reserve-personeel, de vrijwilligers bij 
de landstorm en de vrijwilligers bij de Nationale Reserve. 
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zou kunnen worden vervolgd (zie pt 306) . 
Daarom verstaat de wet bovendien nog onder militairen: 

3e. de hierboven onder 2e genoemde personen, 
wanneer zij buiten werkelijke dienst in het tijdvak gedurende hetwelk 
zij voor die dienst kunnen worden opgeroepen, een der feiten plegen 
omschreven in de artikelen 108,110 en 150 van het Wetboek van Militair 60 MS 
Strafrecht. Bedoelde artikelen stellen strafbaar de belediging van een 
meerdere, de belediging van een meerdere door enige feitelijkheid (bijv. 
bespuwen, afslaan van het hoofddeksel, zie pt 283 v) en het opzettelijk 
niet voldoen aan een wettige oproeping voor de werkelijke dienst (zie 
pt 306). 

Opmerking: met het laatstgenoemde delict moet niet worden verward de zogenaamde 26 DpW 
"nalatigheid ter inlijving". De voor de dienstplicht ingeschreven, doch nog niet 
ingelijfde persoon is nog geen militair. Voldoet hij dus niet aan de op hem 
rustende verplichting om, na oproeping, ter inlijving op te komen, dan pleegt 
hij wel een strafbaar feit, doch hij doet dit als burger en staat dus terzake voor 
de burgerrechter terecht (zie pt 375). Omtrent de inlijving zie nader pt 371. 45 DpW 

34. - Wanneer is men "in werkelijke dienst"? - Uit het vorige punt is 
gebleken, dat de niet tot onafgebroken werkelijke dienst verplichte vrijwil
liger of dienstplichtige in het algemeen slechts militair is zo vaak en zo lang 
hij in werkelijke dienst is. 

De wet geeft nader aan, dat betrokkene geacht wordt in werkelijke dienst 62 MS 

te zijn (en dus militair is) in de onderstaande gevallen: 

le zodra hij, ter inlijving of voor de werkelijke dienst opgeroepen of vrij
willig in werkelijke dienst komende, op de plaats van zijn bestemming 
is aangekomen, zodra hij zich voor deze dienst heeft aangemeld of zodra 
hij vooc deze dienst is overgenomen, een en ander totdat hij met groot 
verlof vertrekt of, wat betreft de landstorm, huiswaarts wordt gezonden; 

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

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

4e zolang hij uniformkleding of het voor hem vastgestelde kenteken of on
derscheidingsteken· draagt; 

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

Opmerkingen: a. ten aanzien van het sub 4e gestelde is het onverschillig, of de uniform 
door de groot-verlofganger al dan niet geoorloofd gedragen wordt (reserve-
officieren mogen tijdens hun groot verlof desverkiezende de uniform LO 1935/ 263 
dragen, aan verlofsmilitairen van mindere rang is dit echter verboden); 

b. de burger, µiet zijnde een militair met groot verlof, die de militaire 
uniform draagt, wordt daardoor geenszins militair; wèl is hij strafbaar; 196 SR 

c. behoudens het sub 4e gestelde is het dragen van de uniform niet beslissend 
voor het "militair zijn". De beroepsmilitair is en blijft militair, ook al 
draagt hij burgerkleding. De reserve-officier, die tijdens zijn verblijf in 
werkelijke dienst burgerkleding draagt, verliest daardoor de status van 
militair niet; 
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d. het onder 4e genoemde kenteken of onderscheidingsteken is dat, hetwelk 
door niet van uniformen voorziene militairen moet worden gedragen om 
hen als zodanig kenbaar te maken, bijvoorbeeld een armband met het 
rijkswapen. Men denke ook aan de armband van de Binnenlandsche 
Strijdkrachten tijdens en na de bevrijding. Zie ook pt 451. 

63 MS 35. - Wie mede onder militairen worden begrepen. - Behalve de hierboven 
genoemde categorieën begrijpt de wet mede onder militairen: 

de gewezen militairen, die tot enige militaire dienst gebruikt worden (zij 
worden dan geacht de rang te bekleden dien zij laatstelijk hebben bekleed of 
die hun bij of na hun dienstverlating is toegekend). 

36. - Wie met militairen worden gelijkgesteld. - Enige categorieën van 
personen worden ten aanzien van bepaalde punten (dus niet ten volle!) ge
lijkgesteld met militairen. Dit zijn: 

64 MS Ie gewezen militairen: ten aanzien van beledigingen en feitelijkheden 
(daden), door hen binnen een jaar na het verlaten van de militaire dienst 
hun vroegere, nog in dienst zijnde meerderen terzake van vroegere dienst· 
aangelegenheden aangedaan; 

65 MS jo 2e 
72WK 

65MS 3e 

vreemde militairen die een op voet van oorlog gebrachte krijgsmacht 
met toestemming der militaire overheid vergezellen of volgen (dus bijv. 
militaire attachés en militaire waarnemers) alsmede krijgsgevangenen en 
geïnterneerde vreemde militairen: ten aanzien van bepaalde strafbare 
feiten en van krijgstuchtelijke vergrijpen, door hen begaan; 

geïnterneerde vreemde militairen die krachtens beschikking van het be
voegd Nederlands gezag andere vreemde militairen onder hun bevelen 
hebben (bijvoorbeeld aangewezen kamp- en barakoudsten in een inter
neringskamp): ten aanzien van hun verhouding tot die andere personen 
(met inachtneming van de door hen beklede buitenlandse rang). 

36 OW 37. - Oproeping van burgerpersonen in geval van "staat van beleg". -
In het belang van de defensie is het militaire gezag in een in staat van beleg 
verklaard gebied bevoegd, burgerpersonen op te roepen om deel uit te maken 
van de militaire macht. Deze personen worden als militairen aangemerkt van 
het tijdstip af, waartegen zij zijn opgeroepen (zie§ 84). 

38. - Feitelijk dienen bij de krijgsmacht. - Men kan in de praktijk niet 
vergen dat, alvorens kan worden opgetreden tegen een persoon die naar alle 
uiterlijke schijn militair is, die bijv. de militaire uniform draagt en (of) als 
militair bij een militair onderdeel dienst doet, kortom die feitelijk dient bij 
de krijgsmacht, éérst zou moeten worden bewezen, dat hij werkelijk militair is. 

61 MS Daarom bepaalt de wet dat hij, die feitelijk dient bij de krijgsmacht, van 
rechtswege als militair wordt aangemerkt, tenzij het tegendeel aannemelijk 
wordt gemaakt. 

39. - Hoe verkrijgt, en hoe verliest men de militaire status? - Burgers, die 
zich vrijwillig bij de krijgsmacht verbinden, worden hierin opgenomen, en 
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verkrijgen daarmede de militaire status, door het sluiten van een vrijwillige 
verbintenis. Hiervan wordt een verbandacte opgemaakt, welke ondertekend 
wordt zowel door de vrijwilliger, als door de tot aanneming gemachtigde 
persoon. Bovendien is achteraf nog bekrachtiging door een hogere autoriteit 
vereist ( zie verder pt 410) . 

Bij het aangaan van de verbintenis wordt veelal de tijdsduur van het dienst
verband vastgelegd. Voor beroepsmilitairen is het echter ook mogelijk, een 
verbintenis voor onbepaalde tijd aan te gaan. 

Het beperkte dienstverband eindigt o.m. door het verstrijken van de tijds
duur, waarvoor het werd aangegaan. In bepaalde gevallen is verlenging 
mogelijk. 

Het onbeperkte dienstverband eindigt door opzegging, welke aan bepaalde 
voorschriften gebonden kan zijn (bijv. het inachtnemen van een termijn, de 
bevoegdheid van de Minister om een dienstopzegging niet te aanvaarden 
wanneer buitengewone omstandigheden aanwezig zijn) (zie o.a. pt 410). 

De dienstplichtige wordt in de krijgsmacht opgenomen door de inlijving, 
welke doorgaans bij de eerste opkomst onder de wapenen plaats heeft, doch 
ook buiten tegenwoordigheid van de betrokkene ambtshalve kan geschieden 
(zie pt 371). 

Het ontslag uit de militaire dienst wordt aan de dienstplichtige door of 
vanwege de Minister van Oorlog verleend volgens de regelen van de Dienst
plichtwet (zie pt 374). 

Officieren, zowel de vrijwillig dienenden als de dienstplichtigen, worden 
benoemd en ontslagen bij Koninklijk besluit. 

Hetgeen hier is vermeld omtrent het ontslag, betreft in hoofdzaak het 
ontslag, dat in normale gevallen wordt verleend of gevraagd. Wegens gebleken 
ongeschiktheid, wegens wangedrag en bij een rechterlijk vonnis is evenzeer 
ontslag mogelijk. Zie hierover nader§ 41, pt 268, 374, 380, 391, 392, 396 en 413. 

" 40. - Geen bijzondere formaliteit voor de installatie als militair. - Uit de 
voorgaande punten blijkt, dat voor de installatie van de militair geen bij
zondere formaliteiten of plechtigheden nodig zijn. 

Vroeger werden aan nieuw-aangeworven vrijwilligers de zogenaamde 
"krijgsartikelen" voorgelezen, zijnde een uittreksel uit de strafbepalingen van 
het (sedert 1 Januari 1923 vervallen) Crimineel Wetboek voor het Krijgsvolk 
te Lande. Een dergelijke formaliteit was reeds in de 16e eeuw gebruikelijk. 

Thans schrijft de wet nog slechts voor, dat aan alle militairen moet worden 
bekend gemaakt, dat zij onder de militaire tucht staan. Mocht dit echter wor
den nagelaten, dan heeft dat geenszins tot gevolg dat de betrokkene geen 
militair is of niet onderworpen is aan de militaire tucht. 

Bij de hiervoor bedoelde bekendmaking moet aan de militair tevens een 
exemplaar van het Reglement betreffende de Krijgstucht worden uitgereikt. 
Rechtsgevolgen zijn hier echter evenmin aan verbonden. 

Nieuw-benoemde officieren leggen als zodanig de eed of de belofte af. 
Zij worden echter officier ten gevolge van hun benoeming, niet ten gevolge 
van de beëdiging, al is het bij de landmacht gebruikelijk en door art. 6 (2) 
l\1AR voorgeschreven dat men de officier vóór zijn beëdiging geen dienst als 
officier laat verrichten. 
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41. - Algemene opmerkingen. -

I. Volledigheidshalve zij er op gewezen, dat niet slechts militairen, doch 
onder bepaalde omstandigheden ook burgerpersonen onder de rechts
macht van de militaire rechter kunnen vallen. Deze omstandigheid maakt 
deze burgerpersonen echter geenszins tot militairen in de zin der wet. 
Zie hieromtrent nader pt 314. 

84 SR II. In het strafrecht worden allen, die tot de gewapende macht behoren, als 
ambtenaren beschouwd. In het ambtenarenre<:ht komt de uitdrukking 
"militair ambtenaar" voor. Hieronder wordt niet hetzelfde verstaan als 
onder "militair". Militair ambtenaar zijn de beroepsmilitairen en zij die 

1 MAW behoren tot het reserve-personeel. Zie hierover nader§ 74. 

§ 8. 

De militaire rangen. 

42. - Rangen in de burgermaatschappij en bij de krijgsmacht. - In elke 
organisatie, waar mensen tot een bepaald doel samenwerken, ontstaat onder
scheid tussen leiding-gevende en leiding-ontvangende krachten, ontstaan dus 
rangen. Reeds de kleine schoenmakerij kent baas en knechts, het grotere 
bedrijf kent voormannen, werkmeesters, ploegbazen, bedrijfsleiders, direc
teuren, enz., de ambtelijke wereld heeft haar schrijvers, adjunctcommiezen, 
commiezen, hoofdcommiezen, referendarissen, enz. 

Het is dus niet te verwonderen, dat een gecompliceerde organisatie als een 
leger of een vloot eveneens verschillende rangen kent en, aangezien de krijgs
machten uniformkleding gebruiken, ligt het voor de hand dat de rangsver
schillen ook uitwendig in de vorm van rangsonderscheidingstekenen tot 
uitdrukking worden gebracht. 

De benamingen, voor de verschillende rangen bij leger en vloot in gebruik, 
zijn voor een groot gedeelte reeds eeuwen oud en vertonen internationaal zeer 
veel punten van overeenkomst. In het bijzonder voor de officiersrangen zijn 
internationaal vrijwel dezelfde benamingen in gebruik, ja zelfs vertonen de 
onderscheidingstekenen vaak veel gelijkenis. 

43. - Rangs- en standsverhoudingen bij de KM en de KL. - De volgorde 
der verschillende rangen, en de onderlinge verhoudingen tussen de rangen bij 
de beide delen van de Nederlandse strijdmacht zijn neergelegd in het Konink
lijk besluit van 6 Augustus 1910, Staatsblad nr 247 (opgenomen in de Ver
zameling van Wetten en Besluiten nr 3100). 

Zowel een leger als een vloot is een gecompliceerd samenstel van verschil
lende wapens en (of) diensten, en ieder van die wapens en diensten kan 
behoefte hebben aan eigen rangsbenamingen en rangsverhoudingen. In 
genoemd KB zijn dan ook bij lange na niet alle bestaande rangen opgenomen, 
doch van iedere categorie slechts één voor ieder deel van de krijgsmacht. De 
overige rangen zijn namelijk steeds met één van de in het KB voorkomende 
rangen gelijkgesteld en ontlenen aan die gelijkstelling dan automatisch hun 
plaats in het schema. 
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Zo noemt het KB bijvoorbeeld in punt 8: ,,De Luitenant ter zee der 2e 
klasse der Koninklijke Marine, de Kapitein van het Leger hier te lande en de 
bij de Zeemacht of het Leger met die rang gelijkgestelde of met die rang gelijk 
te stellen officieren". 

Van de hierbedoelde "gelijkgestelde officieren" kunnen worden genoemd: 
de Ritmeester, de Officier van Gezondheid der Ie klasse, de Militaire Apo
theker der Ie klasse, de Officier-tandarts der Ie klasse, de Kapitein der 
Mariniers, de Officier-Marva der 2e klasse. Deze allen staan dus in rang gelijk 
aan de Kapitein bij het leger. 

Een soortgelijke opsomming kan worden gegeven ten aanzien van de andere 
rangen, doch met bovenstaand voorbeeld worde hier volstaan. 

De soldaat bekleedt geen rang. Men spreekt van de stand van soldaat, van 
matroos. Deze stand kan in klassen onderverdeeld zijn (zo kent de landmacht 
de soldaat der Ie klasse, de marine de matroos Ie, 2e en 3e klasse). 

44. - Categorieën van rangen. - Men onderscheidt officieren, onderofficie
ren en mindere militairen. 

Onderofficier is de militair die enige militaire rang bekleedt beneden die 68 MS 
van tweede-luitenant. 72 WK 

Minder militair is de militair die geen rang bekleedt. 
De korporaal bekleedt een rang en is dus onderofficier in de zin van het 

straf- en tuchtrecht. In sommige andere voorschriften wordt de korporaal 
echter niet of niet ten volle op één lijn gesteld met de overige onderofficieren. 

Opmerking: De officieren worden bij de landmacht onderscheiden in opperofficieren, 
(veldmaarschalk, generaal, luitenant-generaal en generaal-majoor), hoofd
officieren (kolonel, luitenant-kolonel en majoor) en subalterne officieren (kapi
tein, eerste-luitenant en tweede-luitenant). De eerstgenoemde categorie vindt 
bij de marine haar tegenhanger in de categorie der vlagofficieren. Onder kader 
worden doorgaans slechts de onderofficieren Yerstaan, doch soms wordt dit 
woord ook wel gebezigd als een verzamelnaam voor officieren en onder
officieren. 

45. - Titulaire rangen. - Titulaire rangen kunnen o.m. worden verleend: 
Ie bij opleidingen, als de militair de theoretische bekwaamheid voor de rang 

verkregen heeft, doch in die rang nog practische ervaring moet opdoen, 
alvorens effectief te kunnen worden benoemd; 

2e als een militair die wel voor bevordering in aanmerking komt, in een 
bijzonder geval een functie moet blijven vervullen waar de effectieve 
hogere rang niet aan verbonden is; 

3e bij wijze van onderscheiding aan militairen, die de dienst gaan verlaten 
of aan reeds gepensionneerde militairen. 6 RK 

Voor wat betreft het straf- en tuchtrecht brengt de titulaire rang dezelfde 
bevoegdheden en verplichtingen met zich als de effectieve. Administratief zijn 
er echter verschillen: zo ontvangt de titularis niet de bezoldiging welke aan 
de rang verbonden is. 

Uit de volgende paragraaf zal voorts blijken, dat degene die een titulaire 
rang bekleedt, altijd geacht wordt jonger in ancienniteit te zijn dan degene, 
die dezelfde rang effectief bekleedt. 
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46. - Tijdelijke rangen. - Vóór de oorlog kende men geen tijdelijke 
rangen, d.w.z. geen tijdelijke bevordering tot enige rano-. Elke bevordering was 
definitief. 

Het is echter nodig gebleken, om in tijden van oorlog. oorlogsgevaar of 
andere buitengewone omstandigheden tot tijdelijke, i.p.Y. tot definitieve 
bevordering te kunnen overgaan. Immers het kan alsdan nodig zijn een mili
tair aan te wijzen voor een functie, voor de vervulling " ·aan·an het bekleden 
van een hogere rang noodzakelijk is, of hem een dienst op te dragen onder 
omstandigheden, welke het bekleden van een hogere rang noodzakelijk doen 
zijn, hoewel de betrokkene ingevolge de normale bevorderin°·regelen nog niet 
voor bevordering in aanmerking komt. 

Zo kan het bijvoorbeeld nodig zijn een kapitein van de Generale Staf te 
bestemmen voor een functie bij een intergeallieerde missie, aan welke functie 
men, ter wille van het aanzien van de Nederlandse vertegenwoordiging tegen
over de buitenlanders, de hoofdofficiersrang wil verbinden. Definitieve be
vordering van de aangewezene tot majoor zou onbillijk zijn tegenover zijn 
oudere collega's, die de geschiktheid voor de majoorsrang bezitten, doch op 
grond van hun functies nog niet voor bevordering in aanmerking komen. Een 
tijdelijke bevordering kan hier de oplossing brengen. 

Dat in de eerste jaren na de bevrijding verreweg de meeste beYorderingen 
tijdelijk geschiedden, werd veroorzaakt door de vele moeilijkheden, verbonden 
aan het tot stand brengen van definitieve bevorderingen, moeilijkheden waar
op hier niet nader zal worden ingegaan. Naarmate deze werden oYerwonnen, 
zijn de meeste tijdelijke bevorderingen in definitieve omgezet. 

Voor de ancienniteit van de tijdelijk bevorderde militair wordt verwezen 
naar de volgende paragraaf. 

47. - Verkrijging en verlies van rang of stand. - Bevordering tot soldaat 
der Ie klasse en tot de rangen van korporaal, sergeant en dienstplichtig ser-

1 IDB geant-majoor-administrateur geschiedt door de bevoegde korpscommandant. 
Bevordering tot de overige onderofficiersrangen geschiedt door de Minister 

van Oorlog. 
61 GW Benoeming en bevordering van officieren geschiedt door de Koningin, op 

voordracht van de Minister van Oorlog. 
Tijdelijke rangen gaan verloren door het verstrijken van de tijdsduur, bij de 

bevordering aangegeven (doorgaans door het verlies van de functie, waarvoor 
de tijdelijke rang was verleend). 

De militair beneden de rang van tweede-luitenant verliest zijn rang of stand 
door ontslag uit de militaire dienst. Voorts kan zijn rang of stand verloren 
gaan door de straf van verlaging of door terugstelling bij administratieve 
maatregel (zie hierover pt 413) . 

De beroeps- en reserve-officieren behouden hun rang in vele gevallen ook 
na het ontslag uit de militaire dienst (zie hierover nader pt 389). 

§ 9. 
De verhouding van meerdere tot mindere. 

48. - Deze verhouding moet nauwkeurig geregeld zijn. - Een ingewikkeld 
apparaat als een leger of een vloot kan alleen dan goed functionneren, als er 
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opdrachten worden gegeven en als deze opdrachten ook worden uitgevoerd. 
Met een soldaat die er niet is, kan men niet werken. Aanwezigheid is dus een 

eerste vereiste en de wet bedreigt dan ook strenge straffen op ongeoorloofde 
afwezigheid (zie nader§ 56) . 

Maar aan een soldaat, die er wel is, doch die de hem gegeven bevelen niet 
uitvoert, of de voor hem geldende voorschriften niet nakomt, heeft men 
evenmin iets als aan de afwezige. Ongehoorzaamheid aan bevelen en voor
schriften moet derhalve met kracht kunnen worden tegengegaan (zie nader 
§ 58 en pt 302) . 

Om in het militaire apparaat bevelen en voorschriften te kunnen geven, 
moet men op enigerlei wijze met gezag, met bevoegdheid bekleed zijn en moet 
de verhouding tot degenen, die aan dit gezag zijn onderworpen geregeld zijn. 

In hoofdzaak wordt hierin voorzien door de wettelijke regeling van de 
verhouding van meerdere tot mindere tussen militairen. De begrippen "meer
dere" en "mindere" hebben in het militaire leven een zeer bijzondere be
tekenis. Zij bepalen ieders plaats in het geheel en zijn verhouding tot anderen, 
zij zijn van groot belang voor de kennis van ieders bevoegdheden en verplich
tingen. Het streven moet erop gericht zijn, door geperfectionneerde selectie
methoden en een juist opleidingssysteem slechts diegenen in de positie van 
militair meerdere te brengen, die in alle opzichten boven de anderen uit
blinken. Dit is echter niet ten volle te verwezenlijken. Met de termen 
"meerdere" en "mindere" beoogt men dan ook geen qualificatie te geven van 
iemands waarde als mens. Die termen drenen slechts ter bepaling van iemands 
plaats in het militaire geheel. 

49. - In welke gevallen de verhouding van meerdere tot mindere bestaat. - 67 MS 

le 
2e 

3e 

De verhouding van meerdere tot mindere bestaat: 

krachtens hogere militaire rang (zie pt 43); 
bij gelijkheid van rang, krachtens meerdere ouderdom daarin, doch 
alleen in betrekking tot dienstaangelegenheden (zie pt 50); 
onafhankelijk van hun rang of stand, wanneer en voor zover de een, 
hetzij krachtens zijn betrekking als bevelvoerend militair, hetzij krach
tens beschikking van het bevoegd gezag, de ander onder zijn bevelen 
heeft (zie pt 54) . " 

50. - Bepaling van de ouderdom in een rang. - ,,De ouderdom in een rang 
wordt bepaald door het tijdstip van benoeming in of bevordering tot die rang. 
Men noemt deze ouderdom ook wel: ancienniteit. 

Dit tijdstip is niet altijd hetzelfde als de datum van het benoemingsbesluit. 
Immers in dat besluit kan een andere datum genoemd zijn, met ingang van 
welke de benoeming of bevordering plaats heeft. 

Op grond van bovenstaande regel is dus een kapitein, benoemd m.i.v. 
1 Januari 1948, ouder in rang dan een kapitein benoemd m.i.v. 1 Mei 1948 
(en hij is dit ook, al zou beider benoemingsbesluit bijv. van 1 Juni 1948 
dateren). 

Het komt echter voor, dat de data van benoeming gelijk zijn. Dit zal bij
voorbeeld vaak het geval zijn met militairen, behorende tot eenzelfde jaar-
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klasse van een opleidingsinrichting. Alle geslaagde leerlingen worden dan in 
de regel m.i.v. eenzelfde datum benoemd of bevorderd. 

Nu moet men onderscheiden of de betrokkenen al dan niet behoren tot 
hetzelfde wapen, dienstvak, enz. (zie ptn 51 en 52) . 

51. - Tegelijkbenoemden bij hetzelfde wapen. - "Ten aanzien van hen, 
die op hetzelfde tijdstip benoemd of bevorderd worden, wordt de ouderdom 
in de rang bepaald: 

5 (Ie) RK ( 1 e) indien de betrokkenen tot hetzelfde korps, wapen, dienstvak of onder 
enige andere benaming aangeduid onderdeel der krijgsmacht behoren, door 
de volgorde, waarin zij in het besluit der benoeming of bevordering genoemd 
zijn." 

Deze volgorde is namelijk niet willekeurig gekozen, doch bij het vaststellen 
daarvan is reeds rekening gehouden met verschillende factoren (b.v. studie- en 
examenresultaten), die het gewenst maken, de één boven de ander te stellen. 

Voorbeeld: 
\Vorden twaalf vaandrigs m.i. v. 1 Januari I 948 bevorderd tot tweede
luitenant der infanterie dan is degene die in het benoemingsbesluit als 
nr 1 is vermeld, ouder in rang dan de 11 anderen. 

Volgens de hier weergegeven beginselen is voor elke rang, voor elk wapen, 
elke staf en elk dienstvak een afzonderlijke ranglijst samengesteld, waarop de 
namen van degenen, die met die rang bekleed zijn in volgorde voorkomen. 
De ranglijsten der beroeps- en reserve-officieren worden jaarlijks gepubliceerd 
in de Naam- en ranglijst der officieren van het Nederlandse Leger (het z.g. 
,,Officiersboekje"). Voor de onderofficieren bestaat een soortgelijke uitgave, 
de "Naam- en ranglijsten van het beroeps- en verlofspersoneel beneden de 
rang van officier, behorende tot de Koninklijke Landmacht." 
Opmerking: Over het algemeen kan men dus de betrekkelijke ouderdom in rang van twee 

wapengenoten uit deze ranglijsten afleiden. Dit gaat echter niet in alle opzich
ten op. De ranglijsten zijn in de eerste plaats samengesteld om ieders promotie
kansen aan te geven. Het komt nu voor, dat een militair in promotiekans t.o.v. 
zijn collega's vooruit gaat (doordat hij, als beloning voor speciale verdiensten, 
op een gunstiger plaats in de ranglijst wordt geplaatst) of wel achteruit gaat 
(b.v. doordat hij enige tijd op nonactiviteit gesteld geweest is). Deze vooruit
gang of achteruitgang, hoewel van belang voor de promotiekansen, brengt geen 
verandering in de datum van benoeming in de beklede rang en wijzigt dus de 
bestaande ouderdomsverhoudingen niet. De gevolgen treden pas aan het licht 
als bevordering plaats heeft. 

52. - Tegelijkbenoemden bij verschillende wapens. - Behoren de mili
tairen, die op dezelfde datum benoemd of bevorderd zijn, tot verschillende 
wapens, dienstvakken o.d., dan is het niet mogelijk een onderlinge vergelijking 
te maken op grond van de volgorde waarin de betrokkenen in het benoemings
besluit genoemd zijn. Het is zelfs zeer goed mogelijk, dat hun namen niet in 
een en hetzelfde benoemingsbesluit voorkomen. In ieder geval heeft geen 
examenresultaat of -beoordeling kunnen uitmaken wie als de betere en dus, 
militair gesproken, als de oudere in rang moet worden beschouwd. Er is ook 
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geen ranglijst, waarop beide betrokkenen voorkomen. 
Toch kan het in de practijk zeer goed voorkomen, dat de betrokkenen in 

enigerlei dienstverhouding tot elkander komen te staan en dus moet op andere 
wijze kunnen worden uitgemaakt, wie de oudste in rang is. De regeling is nu 
als volgt. 

Allereerst moet men nagaan wiens naastvoorgaande rang het hoogste was. 5 (2e) RK 
Deze wordt als de oudste in rang aangemerkt. 

Voorbeeld: 
De op 1 Januari 1946 eerste-luitenant geworden artillerist die tevoren 
tweede-luitenant was, is ouder in rang dan de op diezelfde datum be
noemde officier van gezondheid der 2e klasse, die tevoren vaandrig was. 

Was de naastvoorgaande rang van beide betrokkenen dezelfde, dan beslist 
de ouderdom die de betrokkenen in die voorgaande rang hadden op het tijd
stip der bevordering. 

Voorbeeld: 
Een kapitein van de infanterie als zodanig benoemd op 1 Januari 1946, 
en een kapitein van de artillerie, als zodanig benoemd op 1 Januari 1947, 
worden beiden op 1 Januari 1955 bevorderd tot majoor. Eerstgenoemde 
is nu ook als majoor ouder in rang. 

Was ook het tijdstip van benoeming in de voorgaande rang hetzelfde, dan 
beslist de ouderdom in de daaraan onmiddellijk voorafgegane rang en zo 
vervolgens. Ten aanzien van officieren, wordt hierbij slechts tot de laagste 
officiersrang teruggegaan. 

Indien ook op deze wijze de betrekkelijke ouderdom in de rang niet kan 
worden bepaald, beslist de leeftijd van de betrokkenen. 

53. - Ancienniteit van hem, die een titulaire of een tijdelijke rang be
kleedt. - ,,De militair, aan wie een titulaire rang (pt 45) is toegekend, wordt 6 RK 
geacht de jongste der militairen van die rang te zijn." Hetzelfde geldt ten 
aanzien van de militair die tijdelijk tot een rang is bevorderd (pt 46). 

,, Ten aanzien van militairen die dezelfde titulaire (of tijdelijke) rang be
kleden, wordt de ouderdom in die rang bepaald overeenkomstig de regelen, 
in de artikelen 4 en 5 vermeld (zie pt 50, 51 en 52) ." 

54. - Meerdere door commando. - Het derde geval, waarin de verhouding 
van meerdere tot mindere tussen militairen bestaat, doet zich (zie pt 49) 
onafhankelijk van hun rang of stand voor: 

a. wanneer en voor zover de een de ander onder zijn bevelen heeft krachtens 67 MS 
zijn betrekking als bevelvoerend militair; 3 RK 

b. wanneer en voor zover de een de ander onder zijn bevelen heeft krachtens 
beschikking van het bevoegd gezag. 

In de practijk noemt men de militair, die op grond van een dezer verhou
dingen meerdere is: meerdere door commando. Dat een militair aldus andere 
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militairen onder zijn bevelen kan hebben, die ouder in rang of zelfs van hogere 
rang zijn dan hij, is natuurlijk in strijd met de normale verhoudingen. Bij
zondere omstandigheden kunnen deze toestand noodzakelijk maken, maar zij 
heeft dan ook slechts effect ten aanzien van dienstaangelegenheden. 

Voorbeeld: 
Bij ontstentenis van de commandant van een oorlogsschip voert de oudste 
dekofficier het bevel, ook al is hij jonger dan de oudste officier van de 
technische dienst of de oudste officier van gezondheid. 

Als het "bevoegd gezag", hierboven onder b. bedoeld moet worden be
schouwd iedere meerdere die binnen de kring van de hem opgedragen dienst
verrichtingen een zodanige beschikking neemt. Kennisgeving van de afwij
kende bevelsverhouding aan alle betrokkenen is uiteraard nodig. 

Voorbeeld: 
Een sergeant, baancommandant bij een schietoefening, die een soldaat 
aanwijst om een troep van de schietbaan naar de kazerne terug te gelei
den, is te beschouwen als het bevoegd gezag. De aanwijzing maakt dus de 
betrokken soldaat tot meerdere door commando over de anderen voor 
zover het de uitvoering van de hem opgedragen taak betreft. 

55. - De schildwacht en de patrouille gelijkgesteld met een meerdere. -
De schildwacht en de troepenafdeling, belast met wacht- of patrouilledienst, 
heeft een vaak moeilijke en verantwoordelijke taak. Belemmering daarin, 
zelfs indien deze uitgaat van militairen die een hogere rang bekleden, moet 
worden voorkomen. 

128 MS Daarom heeft de wetgever bepaald, dat ten aanzien van de misdrijven tegen 
26 (3) RK de ondergeschiktheid (zie nader §§ 57 en 58), de troepenafdeling, belast met 

wacht- of patrouilledienst, en een schildwacht gelijkgesteld zijn met een 
meerdere. Deze bepaling heeft o.m. tot gevolg, dat de genoemde organen niet 
gecommandeerd kunnen worden door willekeurige militairen ook al hebben 
deze een hogere rang, terwijl omgekeerd deze organen dienstbevelen kunnen 
geven aan alle militairen, ongeacht hun rang. 

Wie dus geen gevolg geeft aan het dienstbevel van een schildwacht of van 
een troepenafdeling, belast met wacht- of patrouilledienst, maakt zich schul
dig aan strafbare ongehoorzaamheid en wie zich gewelddadig verzet tegen 
zodanig orgaan pleegt feitelijke insubordinatie. 

Het spreekt wel vanzelf, dat deze regeling niet geldt ten aanzien van de 
militairen, aan wie de schildwacht of de troepenafdeling als zodanig onder
geschikt is (zoals bij een schildwacht de wachtcommandant, de officier van 
kazernepiket, de regiments- of kazernecommandant). 

69 MS Onder schildwacht wordt verstaan de militair, die met geweer of getrokken 
zijdgeweer (d.i. een sabel) gewapend of van een bij Koninklijk besluit vast te 
stellen teken voorzien, op post of op uitkijk is gesteld. Het bedoelde teken is 
een band met het woord "schildwacht", gedragen om de linker bovenarm. 
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HOOFDSTUK IV. 

VERKLARING VAN ENIGE TERMEN. 

§ 10. 

Oorlogsgevaar, geval van oorlog, tijd van oorlog, 
staat van oorlog, voet van oorlog. 

56-58 

56. - De wetten bezigen verschillende termen, welke toelichting behoeven. -
Oorlog en oorlogsgevaar, in het algemeen bijzondere omstandigheden, 
maken op verschillende punten wettelijke voorzieningen noodzakelijk, af
wijkende van die welke voor normale tijden gelden. Vandaar dat verschillende 
wetsartikelen termen als oorlog, geval van oorlog, staat van oorlog, enz., 
bevatten. De leek is geneigd, aan deze termen een gelijke betekenis toe te 
kennen, de jurist weet echter, dat zij verschillend van betekenis zijn en óók, 
dat het in de practijk lang niet altijd eenvoudig is om uit te maken, of één 
van de bedoelde termen in een bepaald geval van toepassing is. 

Hoewel in dit bestek op de details niet te diep kan worden ingegaan, is het 
toch nodig, een globale verklaring van bovengenoemde begrippen te geven. 

57. - Oorlogsgevaar. - In tijd van oorlogsgevaar kunnen bepaalde voor
zieningen als voorzorgsmaatregel dringend nodig zijn en daartoe moeten de 
wetten de gelegenheid openen. Doch het begrip oorlogsgevaar is moeilijk te 
definiëren en omtrent het al of niet aanwezig zijn daarvan kan verschil van 
opvatting bestaan. Daarom schrijft de Grondwet voor, dat de Koning beslist 194 GW 
of er oorlogsgevaar is in de zin, waarin dit woord in 's lands wetten voorkomt. 
Is ter zake geen Koninklijk besluit afgekondigd, dan is er geen oorlogsgevaar 
in wettelijke zin en blijven de desbetreffende bepalingen buiten toepassing. 

Is bij Koninklijk besluit beslist dat er oorlogsgevaar is, dan wordt het 
bijvoorbeeld mogelijk om: 
dienstplichtigen buitengewoon onder de wapenen te roepen; 193 GW 
de legercommandant een vorderingsrecht toe te kennen. 33 IkW 

58. - Geval van oorlog. - Onder "geval van oorlog" wordt verstaan de 
werkelijke toestand van oorlog, in het algemeen aanvangende met een oorlogs
verklaring of met de feitelijke opening der vijandelijkheden, en eindigende 
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met het sluiten van een vredesverdrag of met de volkomen vernietiging van 
de weerstandskracht van een der partijen. 

193 GW Zo regelt de Grondwet de gevolgen van het buitengewoon onder de wa-
penen roepen van de dienstplichtigen in geval van oorlog. 

33 IkW Zo maakt de Inkwartieringswet het in geval van oorlog mogelijk, aan de 
legercommandant vorderingsbevoegdheid toe te kennen. 

In beide gevallen is kennelijk bedoeld een oorlog, waarin Nederland als 
partij betrokken is. 

65 MS Andere wetsartikelen spreken van "in geval van een oorlog, waarin Neder-
land niet betrokken is", zoals bepalingen over geïnterneerde militairen, over 

100 SR het in gevaar brengen van de neutraliteit, enz. 

59. - Tijd van oorlog. - Dit is geen feitelijk begrip, zoals "geval van 
oorlog", doch een juridische term, welke behalve de tijd, waarin feitelijk van 

87 SR oorlog sprake is, omvat: 
burgeroorlog; 
de tijd waarin oorlog of burgeroorlog dreigende is; 

193 GW de tijd gedurende welke de militie te land geheel of gedeeltelijk buiten-
gewoon onder de wapenen is. 

Onafhankelijk van het bovenstaande wordt ten aanzien van bepaalde 
personen tijd van oorlog aanwezig geacht: 

71 MS als aan een bepaald gedeelte van de krijgsmacht is aangekondigd, dat het 
voor een militaire expeditie (b.v. optreden tegen ongeregeldheden) is aan
gewezen; dit heeft dan alléén betrekking op hen die deel uitmaken van dat 
gedeelte van de krijgsmacht en voor de duur van deze expeditie (zie pt 441); 

72 MS als bepaalde militaire misdrijven, welke strafbaar zijn gesteld indien zij 
gepleegd worden in "tijd van oorlog", buiten tijd van oorlog worden gepleegd 
door iemand die het misdrijf pleegt met het oog op een door hem aanstaand 
geachte oorlog tegen Nederland. 

Het begrip "tijd van oorlog" is van bijzonder belang voor de toepassing van 
het strafrecht. Verschillende feiten zijn niet strafbaar als zij in gewone tijden 
worden gepleegd, doch wèl indien zij in "tijd van oorlog" worden begaan. 
Andere kunnen in "tijd van oorlog" strenger worden gestraft, enz. 

60. - Staat van oorlog. - Onder bepaalde moeilijke omstandigheden kun
nen veranderingen nodig zijn in de bevoegdheden van het burgerlijke en van 
het militaire gezag en dan moet een uitzonderingstoestand in het leven 
kunnen worden geroepen. 

Als zodanige uitzonderingstoestanden kent de Grondwet o.a. ,,de staat van 
oorlog" en de "staat van beleg". Deze toestanden kunnen in het leven worden 
geroepen óók als er van een feitelijke oorlog, respectievelijk van een feitelijk 
beleg geen sprake is. 

Zie hierover nader § 84. 

61. - Voet van oorlog. - In normale tijden verkeert een krijgsmacht op 
,,voet van vrede". Organisatie, sterkte, wijze van legering, enz., zijn zodanig, 
dat de krijgsmacht haar vredestaak, welke hoofdzakelijk .bestaat uit de op
leiding van het bij mobilisatie benodigde personeel, goed kan volbrengen. 
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Voor het verrichten van de oorlogstaak, dus om het gevecht te kunnen 
voeren, zal de sterkte moeten worden opgevoerd, zal de organisatie moeten 
worden gewijzigd, zal de legering verandering moeten ondergaan, enz. De 
krijgsmacht of een gedeelte daarvan wordt alsdan op "voet van oorlog" 
gebracht. 

In vele opzichten moeten dan strengere eisen aan de militairen worden 
gesteld, moet strafbaar zijn wat normaal niet strafbaar is, en moeten de schul
digen aan bepaalde strafbare feiten strenger kunnen worden gestraft. 

Vandaar dat verschillende wetsartikelen handelen over feiten, gepleegd 
,,bij een op voet van oorlog gebrachte krijgsmacht". 
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Het militaire tuchtrecht omvat echter meer dan de beginselen van de 
krijgstucht en gebods- en verbodsbepalingen. Men kan niet volstaan met aan 
te geven, hoe de militair zich wèl, en hoe hij zich niet moet gedragen. Tegen 
degene, die zich niet aan de regels houdt, moet kunnen worden opgetreden. 
Onkrijgstuchtelijk gedrag verstoort de goede orde. Een dergelijke verstoring 
moet zo snel mogelijk ongedaan kunnen worden gemaakt. Tegen de dader 
moeten zodanige maatregelen kunnen worden genomen, dat hij niet licht 
opnieuw tot onkrijgstuchtelijkheid zal komen en dat ook aan andere militai
ren wordt duidelijk gemaakt, dat dergelijke gedragingen niet worden geduld. 

Hiertoe opent de wet o.a. de mogelijkheid tot het opleggen van krijgs
tuchtelijke straffen. De wetenschap, dat tegen handelingen in strijd met de 
eisen van de krijgstucht kan en zal worden opgetreden, werkt preventief 
doordat zij voor velen een aansporing vormt, zich niet aan zodanige hande
lingen schuldig te maken. 

Het optreden tegen schendingen van de krijgstucht mag niet willekeurig 
geschieden. De regels, welke hierbij in acht moeten worden genomen, zijn 
door de wetgever vastgelegd. Deze regels vormen tesamen het tweede gedeelte 
van het militaire tuchtrecht (het zogenaamde formele tuchtrecht), dat zal 
worden behandeld in de hoofdstukken VIII tot en met XII van dit boekwerk. 

63. - ·wijze van behandeling van de stof. - Bij de theorieën en lessen over 
krijgstucht, welke in het leger worden gegeven, vormt het formele tuchtrecht 
dikwijls de hoofdschotel. Onderwerpen, welke deel uitmaken van het formele 
tuchtrecht, zoals het opmaken van rapport, het voorlopig arrest, de straf
oplegging en het doen van beklag, worden doorgaans uitvoerig behandeld. 
Over de beginselen van de krijgstucht wordt daarentegen vaak weinig of niets 
gezegd, en men neemt wel eens wet te spoedig aan dat de jonge mifüair in de 
practijk wel zal leren wat mag en wat niet mag. 

Dat het accent in het bijzonder wordt gelegd op straffen en op het formele 
tuchtrecht, is wel verklaarbaar. 

De belangrijkste bepalingen, zowel van het materiële als van het formele 
tuchtrecht toch zijn neergelegd in de Wet op de Krijgstucht en het Reglement 
betreffende de Krijgstucht. Wet en Reglement nu bevatten heel wat meer 
artikelen, betrekking hebbende op bovengenoemde onderwerpen, dan arti
kelen, welke de beginselen van de krijgstucht en de voornaamste gebods- en 
verbodsbepalingen behandelen. Ook in dit boekwerk is het onvermijdelijk, 
dat méér bladzijden worden besteed aan het formele, dan aan het materiële 
recht, in het bijzonder omdat dit boekwerk bestemd is voor hen, die een 
aandeel hebben of zullen krijgen in de taak, de krijgstucht te handhaven en 
op te treden tegen de overtreders. 

Daar komt nog bij, dat de exacte bepalingen van het formele recht aan de 
hand van Wet en Reglement vrij gemakkelijk te bespreken zijn. Wie echter 
zijn hoorders of zijn leerlingen een goed begrip van wat de krijgstucht eist wil 
bijbrengen, staat voor een heel wat moeilijker taak. 

Deze voorkeur voor het formele recht moge dan al verklaarbaar zijn, er 
schuilt toch een groot gevaar in. Het gevaar namelijk, dat de jonge militair 
het begrip "tuchtrecht", ja zelfs het begrip "tucht" gaat vereenzelvigen met 
"rapport opmaken", ,,voorlopig arrest", ,,straffen", en "beklag doen", omdat 
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hem van "de krijgstucht" feitelijk slechts de schaduwzijde wordt getoond. 
Een heel wat juistere indruk wordt gevestigd indien de betrokkenen duidelijk 
wordt gemaakt dat "tucht" in de eerste plaats gedachten moet opwekken aan 
toewijding, plichtsbesef, arbeid, hameraadschap, onderdrukking van zelf
zucht, team-spirit, fatsoen, beleefdheid, eerlijkheid, sportiviteit, netheid en 
reinheid, kortom aan de lichtzijden van het militaire bestaan. 

Wij hebben gemeend, alvorens tot een uitvoerige behandeling van het 
militaire tuchtrecht over te gaan, hierop te moeten wijzen, teneinde te voor
komen dat bij de lezer een onjuist begrip, als hierboven gesignaleerd, zou 
postvatten. Al vergt de bespreking van het formele tuchtrecht méér bladzijden 
dan de behandeling van de beginselen van de krijgstucht en van de voor
naamste gebods- en verbodsbepalingen, men bedenhe voortdurend, dat de 
bepalingen omtrent straffen enz. pas gaan werken als een militair gehandeld 
heeft in strijd met de eisen van de krijgstucht, en dat hij die zich bij voort
during overeenkomstig die eisen gedraagt, bedoelde bepalingen nimmer "aan 
den lijve" zal voelen. 

§ 12. 

Wet op de Krijgstucht en Reglement betref /ende de Krijgstucht. 

64. - Wet op de Krijgstucht. - De vVet op de Krijgstucht dateert reeds van 
1903, doch is pas in werking getreden met ingang van 1 Januari 1923, tegelijk 
met het Reglement betreffende de Krijgstucht. Met ingang van dezelfde 
datum werd hier te lande afgeschaft het van 1815 daterende Reglement van 
Krijgstucht of Discipline voor het Krijgsvolk te Lande. 

"De bepalingen van de Wet op de Krijgstucht zijn toepasselijk op de militair 
die zich binnen of buiten het Rijk in Europa (m.a.w. wáár ook ter wereld) 
aan enig krijgstuchtelijk vergrijp schuldig maakt". Deze bepaling doet naar 
voren komen dat de Wet regelen bevat omtrent de wijze van optreden 
tegen een militair die zich aan enig krijgstuchtelijk vergrijp heeft schuldig 
gemaakt (m.a.w. bepalingen van formeel recht). Wat krijgstucht is en eist, 
waardoor een goede krijgstucht zich kenmerkt, welke rechten en verplich
tingen in verband met de krijgstucht voor de militair bestaan, dit alles wordt 
in de Wet nauwelijks aangeroerd. Zij volstaat met een algemene omschrijving 
van het begrip "krijgstuchtelijk vergrijp", door te bepalen: 

"Krijgstuchtelijke vergrijpen zijn alle niet in enige strafwet omschreven 
feiten, strijdig met enig dienstbevel of dienstvoorschrift, of onbestaanbaar 
met de militaire tucht of orde." 

In beginsel maakt Art. 2, le vVK een scheiding tussen krijgtuchtelijke 
vergrijpen (die niet in enige strafwet omschreven zijn) en strafbare feiten (die 
wèl in enige strafwet omschreven zijn). Dit neemt niet weg, dat een strafbaar 
feit zeer goed een krijgstuchtelijk element kan bevatten. 

Voorbeeld: 
Een militair in uniform mishandelt een burger op de openbare weg. Hij 
pleegt nu niet slechts het strafbare feit (misdrijf) van mishandeling, doch 
brengt tevens de goede naam van de krijgsmacht in gevaar, hetgeen in 
strijd is met de eisen van de krijgstucht. 
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De militaire misdrijven ontlenen hun karakter zelfs geheel aan de krijgs· 
tucht. 

Voorbeeld: 
Desertie is voor burgerlijke verhoudingen een onbekend begrip (behalve 
bij zeelieden). Een militair mag niet deserteren, omdat de krijgstucht dit 
verbiedt. Doch omdat desertie streng moet kunnen worden bestraft heeft 
de wetgever dit delict onder de strafbare feiten, en wel onder de mis
drijven opgenomen. 

De omschrijving van het betrokken feit "in enige strafwet" heeft tot gevolg, 
dat in beginsel het feit als een strafbaar feit wordt berecht. T.a.v. vele straf
bare feiten is dit de enig mogelijke wijze van berechting. T.a.v. een aantal 
strafbare feiten is echter óók krijgstuchtelijke afdoening mogelijk gemaakt. 

De Wet op de Krijgstucht geeft namelijk nog een uitbreiding aan het begrip 
"krijgstuchtelijk vergrijp" door een aantal wèl in enige strafwet omschreven 

2 (2e- 6e) WK feiten op te sommen, welke, afhankelijk van in de wet aangegeven omstandig
heden hetzij strafrechtelijk, hetzij krijgstuchtelijk worden afgedaan. Wordt 
tot krijgstuchtelijke afdoening besloten, dan worden deze feiten eveneens als 
krijgstuchtelijke vergrijpen beschouwd. Er is reeds eerder op gewezen, dat deze 
dan worden aangeduid als oneigenlijke krijgstuchtelijke vergrijpen (zie pt 28). 
Hoe met betrekking tot deze groep van vergrijpen moet worden gehandeld, 
wordt nader besproken in hoofdstuk XI. 

65. - Noodzakelijkheid van een nadere toelichting. - De hierboven ver
melde definitie, ontleend aan art. 2, Ie WK maakt het echter nog lang niet 
voor een ieder duidelijk, welke handelingen van een militair nu als krijgs
tuchtelijk vergrijp kunnen worden aangemerkt. Met name blijft het voor 
menigeen een vraag, wannéér nu een handeling kan worden beschouwd als te 
zijn onbestaanbaar met de militaire tucht of orde. 

Naarmate men langer in militaire dienst is en men meer inzicht heeft 
gekregen in het wezen van de krijgstucht en in de eisen, welke de "militaire 
tucht of orde" stelt, naar die mate zal men gemakkelijker kunnen beoordelen 
of een bepaalde gedraging of nalatigheid van een militair onverenigbaar is 
met de militaire tucht of orde en dus een krijgstuchtelijk vergrijp vormt. 

Maar ook zij, die nog niet beschikken over voldoende militaire ervaring, 
moeten zich een denkbeeld kunnen vormen van de eisen, welke een goede 
krijgstucht aan de militair stelt. Zij moeten van het ogenblik af, waarop zij 
hun intrede in de krijgsmacht doen, een richtsnoer hebbeu voor hun gedrag; 
zij moeten in grote trekken weten wat wel en wat niet mag. 

Teneinde hieraan tegemoet te komen heeft de Regering bij de behandeling 
van het ontwerp voor de vVet op de Krijgstucht op aandrang van Kamerleden 
toegezegd, dat zij een Reglement in het leven zou roepen waarin de beginselen, 
waarop de krijgstucht berust, zouden worden aangegeven en waarin de feiten, 
die als krijgstuchtelijke vergrijpen zijn te beschouwen, zoveel mogelijk zouden 
worden samengevat. Invoering van een dergelijk reglement was mogelijk op 
grond van een bepaling in de Wet zelf, luidende: ,,Nadere bepalingen, die ter 

73 WK uitvoering van deze wet noodzakelijk zullen blijken te zijn, worden bij alge-
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mene maatregel van bestuur uitgevaardigd, tenzij de Wet anders bepaalt." 

66. - Reglement betreffende de Krijgstucht. - Dit Reglement, tegelijk 
met de Wet op 1 Januari 1923 in werking getreden, behandelt in hoofdstuk I 
de beginselen der krijgstucht en in hoofdstuk Il o.m. enige krijgstuchtelijke 
vergrijpen. Enige, dus niet alle. Ten deze kàn het Reglement niet volledig zijn, 
omdat niemand in staat is een volledige opsomming te geven van alle denk
bare vergrijpen tegen de militaire tucht. 

Men houde goed voor ogen, dat ook handelingen, waarover het Reglement 
zwijgt, onder bepaalde omstandigheden zeer goed een krijgstuchtelijk vergrijp 
kunnen vormen. Het Reglement geeft dus niet meer dan een leidraad en 
enige voorbeelden. Dit blijkt uit artikel 16, luidende: 

"Bij de beantwoording van de vraag of een handeling of gedraging van een 16 (1) RK 

militair al dan niet bestaanbaar is met de militaire tucht of orde, zullen de 
algemene beginselen, neergelegd in het eerste hoofdstuk van dit reglement, 
als leidraad moeten worden genomen. 

Onverminderd het in het eerste lid vermelde, worden in de hiernavolgende 16 (2) RK 
artikelen van het tweede hoofdstuk enkele verbods- en gebodsbepalingen 
opgenomen, waarvan de niet-nakoming onbestaanbaar is met de militaire 
tucht of orde." 

De Overheid heeft het Reglement bedoeld als een leidraad voor de militair. 
Het is voor dit doel nog beter geschikt gemaakt door toevoeging van een 
hoofdstuk III, waarin de handhaving van de hrijgstucht wordt behandeld en 
waarin aanwijzingen worden gegeven voor het optreden van de meerderen 
ter bestrijding van krijgstuchtelijke vergrijpen, en voor het indienen van een 
beklag; dat zijn dus grotendeels bepalingen van formeel recht. Hoofdstuk IV 
geeft voorts een korte opsomming van de krijgstuchtelijke straffen (welke 
breder in de Wet worden behandeld) zulks omdat de meeste militairen de 
wetstekst wel nimmer in handen zullen krijgen. 

"Aan ieder militair wordt, bij de bekendmaking dat hij onder de militaire 35 (l) RK 
tucht staat, een exemplaar van dit reglement uitgereikt. 

Het aan de militair uitgereikte exemplaar van dit reglement behoort tot 35 (3) RK 
zijn uitrusting." 

Opmerkingen: a. Aan ieder militair wordt bekend gemaakt, dat hij onder de militaire 60 (2) MS 
tucht staat; deze bekendmaking moet zo spoedig mogelijk na de indienst-
treding geschieden; mocht de bekendmaking om enigerlei reden achter-
wege zijn gebleven, dan heeft dit echter geen gevolg en de betrokkene kan 
op grond daarvan niet beweren dat hij niet aan de militaire tucht onder-
worpen zou zijn. 

b. Voorheen werden aan de jonge militair bij diens indiensttreding de 
,,krijgsartikelen" voorgelezen, namelijk een aantal strafbepalingen betref
fende de ernstigste militaire misdrijven; de sub a. bedoelde kennisgeving 
is daar thans voor in de plaats gekomen. 

c. Het tweede lid van art. 35 RK heeft thans geen betekenis meer. 35 (2) RK 

"Bij de met de militairen te houden theorie over de krijgstucht en over de 36 RK 
dienstvoorschriften - inzonderheid de reglementen betreffende de inwendige 
dienst aan boord der oorlogsschepen en bij de korpsen - zullen hun tevens 
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worden bekend gemaakt de voor hen van belang zijnde bepalingen van het 
Wetboek van Militair Strafrecht, van de Wet op de Krijgstucht en van de 
wetten betreffende de militaire rechtspleging. 

Bij de theorie over de krijgstucht zal voor hen de inhoud van dit reglement 
mede, voor zover nodig, nader worden toegelicht." 
Opmerking: Dat een theorie over krijgstucht aan mindere militairen niet ontaarden mag in 

een juridische verhandeling, spreekt wel van zelf; de bedoelde wettelijke 
bepalingen dienen daarbij de instructeur méér tot leidraad dan de leerlingen. 
Zie hieromtrent nader de in de literatuuropgave genoemde "Handleiding" 
door Lt. Kol. Jäger. 

67. - Toelichting. - In dit boekwerk geschiedt de behandeling zoveel 
mogelijk onderwerpsgewijs, en dus in principe niet naar de volgorde van de 
artikelen van \Vet en Reglement, al zal deze zo nu en dan kunnen worden 
gevolgd. 

De beginselen van de krijgstucht (in hoofdzaak dus hoofdstuk I van het 
Reglement) worden behandeld in hoofdstuk VI. 

Hoofdstuk VII behandelt de hrijgstuchtelijke vergrijpen, opgesomd rn 
hoofdstuk II van het Reglement. 

De hoofdstukken VIII, IX, X en XI bevatten een bespreking van de 
bestrijding van het krijgstuchtelijke vergrijp en daarbij zullen dus worden 
behandeld de bepalingen van formeel recht, vervat in \,Vet en Reglement. 

De artikelen 3, 4, 5 en 6 van het Reglement, van belang voor de beant
woording van de vraag, in welke gevallen de verhouding van meerdere tot 
mindere tussen twee militairen bestaat, zijn tesamen met artikelen uit andere 
wetten, voor deze kwestie van belang, reeds behandeld in de Ic Afdeling van 
dit boekwerk (zie§ 9, pt 48 t/m 55). 

Over dienstbevel en gehoorzaamheidsplic!tt wordt gesproken in het kader 
van de beginselen der krijgstucht (zie hoofdstuk VI). Deze onderwerpen 
zullen echter opnieuw ter sprake komen in de 3e Afdeling, waar voornamelijk 
de strafrechtelijke zijde zal worden belicht (zie §§ 57 en 58). 

Ter wille van de overzichtelijkheid, alsmede ten gerieve van hen, die 
omtrent een bepaald artikel nadere bijzonderheden willen weten, worden in 
bijlagen A en B de punten van dit boekwerk aangegeven, waarin de verschil
lende artikelen van Reglement en \,Vet zijn behandeld. · 
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HOOFDSTUK VI. 

BEGINSELEN DER KRIJGSTUCHT. 

"Die Disziplin macht die Armee erst zu dem, was sie sein soli , u nd 
eine Armee ohne Disziplin ist auf alle Fälle eine kostspielige, für den 
Krieg nicht ausreichende und im Frieden eine gefahrvolle Institution". 

Graf Moltke bij de behandeling van een ontwerp 
voor een Duits wetboek van militair strafrecht. 

"An army without a strategical plan, without tactical training, wi thout 
generalship, without good weapons, and without food, may still achieve 
something. Without discipline, however, it ceases to be an army." 

P. H.H. Bryan: The Anatomy of Discipline. 

§ 13. 

Enige opmerkingen vooraf. 

68. - Doel van de krijgsmacht. - Door een krijgsmacht op te richten en in 
stand te houden demonstreert het volk zijn voornemen om, al dan niet in 
samenwerking met bondgenoten, de vrijheid en het voortbestaan van Staat 
en volk te beschermen tegen bedreiging of agressie, en zijn besluit om deze 
krijgsmacht ook aan te wenden indien een oorlog onvermijdelijk is . 

Een krijgsmacht welke slechts in stand gehouden wordt voor parades en 
feestelijk vertoon is geen krijgsmacht. Wij behoeven ons niet te verdiepen in 
de vraag of, en in welke mate er tucht moet heersen bij een dergelijk insti tuu t, 
evenmin als wij ons behoeven af te vragen of het met het modernste materieel 
moet zijn uitgerust en of het personeel de hoogste graad van militaire ge
oefendheid moet bereiken. 

Maakt het volk echter ernst met zijn krijgsmacht, dan zal het zich aanzien
lijke offers moeten getroosten, ten~ die krijgsmacht in staat te stellen, in 
tijd van oorlog haar buitengewoon zware taak naar behoren te vervullen. Dan 
dienen materiële offers te worden gebracht terwille van een perfecte bewape
ning en uitrusting, en terwille van een goede verzorging van het personeel. 
Dan zal het volk zijn beste zonen (immers de lichamelijk en geestelijk meest
geschikten) ter beschikking moeten stellen tot het ondergaan van een gron
dige training en het verrichten van de noodzakelijke diensten in vredestijd. 
En dan zullen deze zonen zich hebben te onderwerpen aan de krijgstucht. 
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69. - Geen krijgsmacht zonder krijgstucht. - Reeds de primitiefste strijd
methode vergt een zekere krijgstucht. Al bestaat het gevecht uit niet meer dan 
een handgemeen, waarin ieder zijn tegenstander uitzoekt en tracht te verslaan, 
dan is toch een zekere mate van krijgstucht onmisbaar als de morele factor, die 
maakt dat ieder strijder aan het gevecht blijft deelnemen en weerstand biedt 
aan de innerlijke, volkomen natuurlijke neiging, zich door de vlucht aan het 
gevaar te onttrekken. Mocht de krijger uit eigen moreel niet voldoende kracht 
kunnen putten, om zonder meer zijn plicht te blijven doen, dan zal altijd nog 
de vrees voor de gevolgen van plichtverzaking (eerverlies, uitwerping uit het 
stamverband, wellicht de dood door de hand van zijn stamgenoten) een 
machtige stimulans vormen. 

Een moderne krijgsmacht is een zeer gecompliceerde organisatie. De ont
wikkeling van de techniek heeft een vèr-doorgevoerde specialisatie tengevolge 
gehad. Het is niet meer voldoende, tegen de strijders te zeggen: ,,zoek de vijand 
op en versla hem!". Elke operatie vergt een grondige voorbereiding, waarbij 
ieders taak tot in bijzonderheden wordt vastgesteld en de onderlinge samen
werking nauwkeurig wordt geregeld. Gelijk een machine slechts kan werken 
als alle onderdelen van de juiste afmetingen zijn, op de juiste plaatsen zijn 
aangebracht en op de juiste wijze zijn gesmeerd, zo kan ook de moderne 
krijgsmacht slechts dan met succes optreden als ieder zijn plicht doet overeen
komstig de door de leiding uitgegeven bevelen en aanwijzingen. 

Getrouwe plichtsvervulling, het opzij zetten van het eigen ik en de bereid
heid, het hoogste offer, dat van het eigen leven, te brengen, dàt zijn de morele 
factoren, welke de waarde van de soldaat door alle eeuwen heen grotendeels 
hebben bepaald. En deze factoren zijn in de moderne krijgsmacht van nog veel 
groter betekenis dan weleer, omdat in de moderne strijdwijze aan de indivi
duën vaak een veel grotere zelfstandigheid moet worden gelaten, en de 
controle minder intensief kan zijn, terwijl de noodzakelijkheid om op eigen 
initiatief te handelen zich onophoudelijk voordoet, ook voor de eenvoudige 
soldaat. Zijn de genoemde factoren aanwezig, dan heerst in de krijgsmacht een 
goede krijgstucht. 

Offerbereidheid, het opzij zetten van het eigen ik druisen, in het bijzonder 
tijdens het gevecht, in tegen de natuurlijke aandriften van de mens. Men wil 
immers zichzelf zijn, men wil zo min mogelijk ongemak, men is onder alle 
omstandigheden bedacht op lijfsbehoud. Onderdrukking van deze aandriften 
is alleen mogelijk bij een sterk ontwikkelde innerlijke tucht. Opvoeding en 
oefening moeten de militair deze innerlijke tucht hebben bijgebracht. Hierbij 
kan, evenals in primitieve tijden, de bedreiging van uiterst strenge straffen 
tegen hem die zich niet aan de krijgstucht onderwerpt, en die zijn plicht 
verzaakt, niet worden gemist. 

70. - Krijgstucht in tijd van vrede. - Ook in tijd van vrede is krijgstucht 
noodzakelijk. In de eerste plaats al om de dienst in vredestijd goed te laten 
verlopen, doch bovendien omdat naast de zuiver-technische training een 
grondige geestelijke opvoeding, het aankweken van en oefenen in tucht vol
strekt onmisbaar zijn om de krijgsmacht geschikt te maken voor de oorlogs
taak. 

Het 1s een hoogst-gevaarlijke dwaling, te veronderstellen dat de tucht in tijd 
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van vrede er niet zo op aankomt en dat in de werkelijkheid van de oorlog een 
ieder zich wel zo zal gedragen als dàn zal worden vereist. 

Zeker, de werkelijkheid zal velen, die daarvan in vredestijd nog niet over
tuigd waren, de ogen openen voor de noodzakelijkheid van stipte en getrouwe 
plichtsvervulling, maar de werkelijkheid brengt ook met zich het ongemak en 
het levensgevaar, die de mens drijven naar de veiligheid, naar de lijn van de 
minste weerstand, en die hem aldus afhouden van zijn plicht. 

De handhaving van de krijgstucht bij de krijgsmacht in tijd van vrede heeft 
dus niet slechts ten doel een goede gang van zaken bij de opleidingen en de 
overige diensten in vredestijd te verzekeren, doch zij moet er in de eerste plaats 
op gericht zijn, de militairen te wennen aan stipte plichtsvervulling onder alle 
omstandigheden, ongeacht of zij het nut en het doel van hetgeen hun bevolen 
wordt, inzien en begrijpen. 

De taak welke ten deze op de schouders van de commandanten rust is voor
zeker niet minder belangrijk dan hun verantwoordelijkheid voor een goede 
technische training en voor de goede staat van het materieel. 

Zij zullen doordrongen moeten zijn van de betekenis en de waarde van een 
goede krijgstucht. De artikelen, in het Reglement betreffende de Krijgstucht 
gewijd aan de "beginselen der krijgstucht" zullen hun tot leidraad moeten 
strekken. 

Ter overdenking: 
"There is no question that many o( the weaknesses developed in these 
manoeuvres are repeated again and again for Jack of discipline. 
Our troops are capable of the best of discipline. If they Jack it, Jeader
ship is fa ul ty. 
A commander who cannot develop proper discipline must be replaced". 

Genera! Mc::--.rair bij de bespreking van de eerste grote 
Amerikaanse legeroefeningen in 19-1 l. 

§ 14. 

Het begrip "krijgstucht". 

71. - Definitie van Applin. - Het is niet eenvoudig om een goede en 
beknopte omschrijving van het begrip "krijgstucht" te geven. Sommigen 
zoeken de oplossing in geleerde formules, welke echter weinig practische 
waarde hebben. Anderen geven meer een schets van wat men alzo bij een 
troep, waar een goede krijgstucht heerst, kan waarnemen en aantreffen, dan 
een begripsomschrijving; weer anderen komen niet verder dan een opsom
ming van middelen, om tot tucht te geraken. 

De Amerikaar se kolonel Applin is er naar onze mening nog het beste in 
geslaagd een zo duidelijk mogelijk beeld te geven met zo weinig mogelijk 
woorden. Hij heeft gezegd: 

Krijgstucht betekent ogenblihkelijke en bereidwillige gehoorzaamheid 
aan alle orders en, voor het geval er geen orders zijn gegeven of zijn te 
verkrijgen, aan de (denkbeeldige) order zoals die, naar men meent, zou 
hebben kunnen luiden. 
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In deze definitie mist men veel, wat in andere omschrijvingen wèl word1 
aangetroffen. Maar zij heeft het voordeel, dat zij alle aandacht concentreert 
op de kern van de zaak. Zij is ontdaan van alles wat zou kunnen afleiden van 
de hoofdzaken: gehoorzaamheid en initiatief. De definitie van Applin is als 
het ware een definitie op het gevechtsveld, geschikt voor mannen die, met de 
mogelijkheid van de dood voor ogen, geen belangstelling hebben voor bij
komstigheden. 

72. - Omschrijving volgens art. 1 van het Reglement. - Uitvoeriger is 
de omschrijving (van een definitie zouden wij liever niet willen spreken) van 
het begrip krijgstucht, vervat in artikel 1 van het Reglement, het enige artikel, 
waarvan wij zouden wensen dat ieder militair het woordelijk uit zijn hoofd 
kon citeren. Dit artikel luidt: 

l RK "De krijgstucht omvat de handhaving van regelmaat en orde in alle, zelfs 
in de schijnbaar nietige zaken, de militaire dienst betreffende; 

stipte nakoming van alle voorschriften en nauwgezette voldoening aan de 
ter zake van de dienst gegeven bevelen, ook waar deze slechts kleinigheden 
betreffen. 

Zij eist een voortdurend besef van ondergeschiktheid aan ieder hoger 
geplaatste, 

het nalaten van elk min voegzaam en met de waardigheid van de militaire 
stand strijdig gedrag en 

in het algemeen 
ONAFGEBROKEN PLICHTSBETRACHTING". 

Inderdaad is de kern van de zaak te vinden in deze laatste woorden: 
onafgebroken plichtsbetrachting. 

Onafgebroken plichtsbetrachting is niet denkbaar zonder stipte nakoming 
van alle voorschriften en zonder gehoorzaamheid aan de gegeven bevelen, 
zonder erkenning van de meerdere als zodanig. 

Onafgebroken plichtsbetrachting wordt in de hand gewerkt door, en leidt 
zelve ook tot het handhaven van regelmaat en orde. 

Onafgebroken plichtsbetrachting is onverenigbaar met min voegzaam of de 
militair niet passend gedrag. 

Onafgebroken plichtsbetrachting (het moge in het aangehaalde artikel niet 
met zoveel woorden worden gezegd) leidt evenzeer tot gehoorzaamheid aan 
ontvangen bevelen, als tot het nemen van gepast initiatief waar deze ont
breken. 

Onafgebroken plichtsbetrachting is uiteindelijk slechts ten volle mogelijk 
voor hem, die zich met toewijding aan de militaire dienst wil geven. Daarom 
vermelden wij in dit verband een zinsnede uit een ander artikel van het 
Reglement: 

11 (2) RK "Van de militair mag worden verwacht, dat hij zijn plicht zal doen met 
toewijding aan de belangen van de dienst". 

73. - Gehoorzaamheid. - Wie over krijgstucht spreekt, behoort daarbij in 
de eerste plaats te denken aan gehoorzaamheid. 
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Gehoorzaamheid, ogenblikkelijk en bereidwillig! 
Gehoorzaamheid, niet als resultaat van een slaafse onderworpenheid aan 

het gezag, welke voortdurend door dwang en dreiging in stand moet worden 
gehouden. 

Maar gehoorzaamheid als gevolg van onafgebroken plichtsbetrachting, 
voortspruitend uit het door verstandige voorlichting en vorming gekweekte 
besef dat deze door de meerdere moet worden geëist en door de mindere moet 
worden betracht enkel en alléén terwille van een goede gang van zaken, ten 
dienste van de krijgsmacht en dus van het eigen volk. 

Slechts daar, waar dat besef levend is, zullen toewijding aan de belangen 
van de dienst en een bereidwillige gehoorzaamheid mogelijk zijn. 

§ 15. 

Dienstbevel en gehoorzaamheidsplicht. 

74. - Zonder gehoorzaamheid geen leiding, en dus geen bruikbare krijgs
macht. - ,,Nauwgezette voldoening aan de ter zake -uan de dienst gege-uen 
bevelen, ook waar deze slechts kleinigheden betreffen". Deze clausule is wel 
de belangrijkste uit het hierboven besproken artikel 1 van het Reglement 
betreffende de Krijgstucht. 

Een grote verzameling uitstekend bewapende lieden met een hooggestemd 
moreel, bezield door het verlangen, de vijand te verslaan en met de bereidheid, 
daartoe elk offer te brengen, doch zonder een krachtige en deskundige leiding 
die ieders taak vaststelt en de onderlinge samenwerking regelt, is geen krijgs
macht en zal uiteindelijk als los zand uit elkaar vallen en worden verslagen. 
Zij is als een muur, gebouwd van opééngestapelde stenen doch zonder cement, 
die bij de eerste krachtige stoot ineenstort. 

Maar hetzelfde lot als bovenbedoelde massa zonder leiding, ondergaat de 
massa, die wèl beschikt over een leidinggevend orgaan en dus uiterlijk op een 
krijgsmacht gelijkt, indien de van dit leidinggevend orgaan uitgaande bevelen 
niet worden opgevolgd. 

Zo zien wij, dat het samenbindend "cement" niet zozeer wordt gevormd 
door het leidinggevend orgaan op zichzelf, doch veeleer door de gehoorzaam
heid aan de van dit orgaan uitgaande bevelen. 

75. - Bij voorkeur gewillige gehoorzaamheid, doch indien nodig dwang. -
Het ideaal moet zijn, dat deze gehoorzaamheid bereidwillig gepresteerd 
wordt. Daar, waar zulks het geval is, heerst een uitstekende krijgstucht. Door 
een goede opvoeding van de militair kan ten deze veel worden bereikt. 

Er mag echter niet op worden gerekend dat alle militairen te allen tijde en 
onder alle omstandigheden tot een dergelijke gewillige prestatie in staat 
zullen zijn. Daarom moet de leiding beschikken over middelen, om zo nodig 
gehoorzaamheid te kunnen afdwingen en daarom ook zijn strenge straffen 
bedreigd tegen de ongehoorzame (op dit laatste onderwerp wordt in de 
3e Afdeling van dit boekwerk nader ingegaan). 

76. - Geen willekeur. - Anderzijds mag het optreden Ya:1 de leic!i;1g, het 
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optreden van de meerderen dus, niet ontaarden in willekeur en moet bij alles 
het belang van de militaire dienst de richting bepalen en de doorslag geven. 
Vandaar dat het Reglement betreffende de Krijgstucht bepaalt: 

9 (l) RK "De meerdere zal bij het vorderen van ondergeschiktheid en gehoorzaam-
heid van de mindere nimmer uit het oog verliezen, dat het hem door de 
Overheid toevertrouwde gezag over die mindere enkel betrekking heeft op de 
verhoudingen van de militaire dienst. 

9 (2) RK Hij zal het hem toegekende gezag op flinke, waardige en rechtvaardige wijze 
uitoefenen en zich van willekeur en partijdigheid onthouden". 

Ook hier zien wij dus, dat de krijgstucht niet slechts verplichtingen oplegt 
aan de mindere, doch in niet geringere mate ook aan de meerdere. Daarom 
zal het vraagstuk van het dienstbevel en de gehoorzaamheidsplicht zowel van 
de kant van de meerdere, als van de kant van de mindere moeten worden 
beschouwd. 

§ 16. 

De meerdere en het dienstbevel. 
77. - Bevelen moeten betrekking hebben op de dienst. - Behalve de hier

boven aangehaalde bepalingen, welke de meerdere bij het vorderen van onder
geschiktheid en gehoorzaamheid in het algemeen moet inachtnemen, worden 
hem nog specifieke voorschriften gegeven met betrekking tot de door hem te 
geven bevelen: 

10 (l) RK "De door de meerdere te geven bevelen moeten betrekking hebben op de 
dienst en tevens gegrond zijn op rede en billijkheid". 

Een bevel, dat niet betrekking heeft op de dienst, doch een particuliere 
aangelegenheid betreft, is in het geheel geen dienstbevel en behoeft dus ook 
niet te worden opgevolgd. Uiteraard is het de mindere niet verboden om 
desgewenst zijn meerdere ook te helpen in particuliere aangelegenheden, doch 
een verplichting hiertoe kan de mindere niet worden opgelegd, en wanneer 
hij dus een dergelijk bevel niet uitvoert, stelt hij zich niet aan bestraffing 
bloot. Het spreekt vanzelf, dat een weigering in gepaste termen moet worden 
gekleed. 

Onder bepaalde omstandigheden kan het moeilijk voor de mindere zijn, te 
beoordelen of het hem gegeven bevel betrekking heeft op de dienst of niet. 
Twijfelt hij, en staan hem geen wegen open om zich zekerheid te verschaffen, 
dan zal hij er goed aan doen het zekere voor het onzekere te nemen, het bevel 
op te volgen en daarna c.q. zijn beklag in te dienen. 

Eenzelfde bevel kan, al naar gelang van de omstandigheden waaronder het 
wordt gegeven, wel of niet betrekking hebben op de dienst. Is twijfel mogelijk, 
dan zal de meerdere, die het bevel geeft, goed doen de mindere door een 
toelichting duidelijk te maken dat zijn bevel betrekking heeft op de dienst. 
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Voor beelden: 
1. Een officier geeft een soldaat opdracht, in een winkel schrijfpapier te 

gaan kopen; dit kan zowel voor privé-doeleinden, als ten behoeve van 
de dienst zijn. 
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2. In het algemeen wordt het vuile linnen van een officier of onder
officier door een wasinrichting gewassen en zou dus een bevel aan 
een mindere, deze was te doen, geen dienstbevel zijn; onder bepaalde 
omstandigheden kan de zaak echter anders liggen, bijv. op manoeuvre 
of te velde in oorlogstijd is het denkbaar dat dit wassen als een dienst
aangelegenheid wordt beschouwd en aan soldaten wordt opgedragen. 

78. - Bevelen moeten gegrond zijn op rede en billijkheid. - Het door de JO (1) RK 
meerdere te geven dienstbevel moet gegrond zijn op rede en billijkheid. 
Onredelijke bevelen (uitingen van willekeur) kunnen nimmer de goede gang 
van zaken in de krijgsmacht bevorderen. Zij wekken twijfel aan het inzicht en 
dus aan de capaciteiten van de meerdere en ondermijnen derhalve de krijgs-
tucht. 

De ervaring leert, dat de mens doorgaans niet opziet tegen zware en ver
moeiende arbeid, mits bij de verdeling daarvan de billijkheid betracht wordt. 
Onbillijke behandeling, en in het bijzonder onbillijke bevelen, wekken echter 
wrevel, tasten het gezag van de meerdere aan en schaden de krijgstucht. 

Voorbeeld: 
Soldaat A maakt rommel op de kamer; de sergeant van de week, hoewel 
wetend wie de schuldige is, draagt soldaat Bop de rommel op te ruimen. 

Of een bevel onredelijk of on billijk is, kan vaak door de mindere niet zuiver 13 RK 
worden beoordeeld. Deze heeft dan ook niet het recht, opvolging van een bevel 
op grond van vermeende onredelijkheid of onbillijkheid te weigeren, doch hij 
kan zich achteraf over het bevel beklagen en de beslissing overlaten aan de 
hogere meerdere, die dit beklag behandelt (zie hoofdstuk XII). 

79. - Vorm van het bevel. - ,,De meerdere zal er naar streven zijn bevelen 10 (~) 1m 
te geven kort en bondig, stellig en duidelijk, daarbij rekening houdende met 
de omstandigheden en met de persoon, tot wie het bevel wordt gericht". 

Uit de wijze, waarop het bevel gegeven wordt, moet duidelijk blijken dat de 
meerdere bedoelt een bevel te geven. 

Het bevel behoeft echter niet in een bepaalde vorm te worden gekleed. Met 
name is het niet noodzakelijk, dat het woord "bevelen" of "gelasten" daarbij 
wordt gebruikt. Zeer vele bevelen worden in de practijk zelfs min of meer in 
de vorm van een verzoek gegoten, zonder dat zulks ook maar iets afdoet aan 
het karakter van bevel. Heeft de meerdere redenen om te veronderstellen dat 
het zonder meer aan de mindere niet duidelijk zal zijn dat hetgeen hij hem 
/zegt als een bevel moet worden beschouwd, dan zal hij goed doen een zó 
positieve vorm te kiezen, dat twijfel uitgesloten is (de Engelsen en Amerikanen 
plegen hiertoe aan hun opdracht toe te voegen de woorden "that's an order"). 

Voorbeelden: 
1. Schrijft een chef aan een zijner officieren, dan betekenen de woorden 

,,ik verzoek U" zonder meer "ik gelast U". 

2. Een luitenant, met enige soldaten bezig aan een militaire verrichting, 
riep een in de nabijheid staande sergeant toe: ,,zeg sergeant, help eens 
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een handje mee"; onder de omstandigheden, en in verband met de 
toon waarop dit werd gezegd, vormden deze woorden een dienstbevel. 

De vrij vaak geuite mening, dat ongehoorzaamheid aan een dienstbevel eerst 
dàn strafbaar zou zijn, als dit bevel driemaal is gegeven, is onjuist. De ervaring 
heeft wel geleerd dat een mindere een aanvankelijke ongehoorzaamheid vaak 
laat varen als het hem gegeven bevel (c.q. met meer nadruk) wordt herhaald. 
Het zal in een dergelijk geval van de omstandigheden afhangen of de mindere 
terzake van het niet-dadelijk opvolgen van het (eerste) bevel krijgstuchtelijk 
of strafrechtelijk moet worden gecorrigeerd. 

Zonder aan de volledigheid en de duidelijkheid tekort te doen, moet het 
bevel kort en bondig worden gegeven. Uitwijdingen en toelichtingen leiden 
de aandacht van de kern van de zaak af. Teneinde er zeker van te zijn dat het 
bevel goed begrepen is, laat men dit door de mindere woordelijk herhalen. 

Bevelen welke niet kort kunnen worden gegeven, geve men bij voorkeur 
schriftelijk. 

De meerdere, die onvoldoende rekening houdt met de persoon tot wie het 
bevel gericht wordt, brengt de goede uitvoering van zijn bevel in gevaar. Men 
geve aan een mindere met beperkte verstandelijke vermogens geen ingewik
kelde opdracht, men drage een als nerveus bekend staande mindere niet iets 
op, dat "stalen zenuwen" vereist. 

80. - Bevoegdheid van de meerdere. - Het spreekt wel van zelf, dat het 
gehele optreden van de meerdere, en dus ook het geven van bevelen, beperkt 
moet blijven tot aangelegenheden, welke binnen zijn bevoegdheid vallen. 
Deze bevoegdheid moet echter van geval tot geval worden beoordeeld, omdat 
het niet mogelijk is deze in alle opzichten a priori te omschrijven en vast te 
leggen. Op sommige terreinen heeft de meerdere een zeer algemene, onbe
perkte bevoegdheid (bv. het optreden tegen minderen, die zich aan een krijgs
tuchtelijk vergrijp hebben schuldig gemaakt, waarbij het er niet toe doet of 
deze minderen tot hetzelfde onderdeel behoren als de meerdere), op andere 
gebieden echter is zijn bevoegdheid beperkt (zo heeft een luitenant doorgaans 
geen bevoegdheid met betrekking tot de instructie dan ten aanzien van zijn 
eigen peloton). 

Inzake sommige onderwerpen is het mogelijk, ieders bevoegdheid af te 
leiden uit de bestaande voorschriften of instructies. Op andere punten zijn de 
omstandigheden beslissend. 

Vooral in het gevecht kan een zekere mate van machtsaanmatiging plicht 
voor de meerdere zijn (bijv. het opvangen en weder in het gevecht brengen 
van vluchtelingen van een uiteengeslagen troep, over wie men normaliter 
niets te zeggen zou hebben). Doch ook in vredestijd kan men zich voor een 
situatie geplaatst zien die a.h.w. een noodoplossing vraagt, waarbij over
schrijding van zijn bevoegdheid de meerdere niet slechts straffeloos doet 
blijven, doch zelfs een plicht kan zijn. 

Oversc!uijding van bevoegdheid is overigens natuurlijk niet geoorloofd en 
dus krijgstuchtelijk, soms zelfs strafrechtelijk strafbaar (zie pt 305). 

Het is echter niet de taak van de mindere, die een bevel krijgt, de bevoegd
heid van de meerdere, die hem dit bevel geeft, te onderzoeken en te beoor-
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delen. Het is de meerdere die (in eerste instantie en uiteraard behoudens 
controle en critiek van zijn chefs achteraf) moet uitmaken of overschrijding 
van zijn bevoegdheid door de omstandigheden al dan niet wordt geboden. 

Elke andere regeling zou lijnrecht indruisen tegen de beginselen van de 
krijgstucht. Onder bepaalde omstandigheden kan de mindere echter ook ten 
deze van zijn beklagrecht gebruik maken na het bevel te hebben opgevolgd. 

Zij nog opgemerkt, dat de bevoegdheid van de meerdere niet ophoudt 
wanneer deze in burgerkleding gekleed is, evenmin als die omstandigheid 
bijv. een einde maakt aan de krijgstuchtelijke verplichtingen van de meerdere, 
zoals die om op te treden tegen de te zijner kennis gekomen krijgstuchtelijke 
vergrijpen. 

Het is voldoende, als de in burger geklede meerdere zich aan de mindere 
als zodanig bekend maakt. Legitimatie tegenover die mindere is niet vereist, 
hoezeer deze onder sommige omstandigheden er toe zal kunnen bijdragen, 
dat de mindere zijn in burger geklede meerdere erkent en diens bevelen 
gehoorzaamt. 

81. - Aansprakelijkheid voor het bevel. - Bevoegdheid gaat altijd samen 
met aansprakelijkheid. Zo ook bij de bevoegdheid van de meerdere tot het 
geven van bevelen. 

"De meerdere is aansprakelijk voor de wettigheid, de strehhing en de doel- 10 (3) RK 

matigheid van de door hem gegeven bevelen". 
De meerdere is aansprakelijk voor zijn bevel. Die aansprakelijkheid kan 

o.m. tot uiting komen: 
wanneer zijn bevel geen betrekking heeft gehad op de dienst; 
wanneer zijn bevel onredelijk of onbillijk is geweest; 
wanneer hij niet bevoegd is geweest tot het geven van dit bevel; 
wanneer zijn bevel niet duidelijk of volledig is geweest; 
wanneer zijn bevel onwettig, onjuist of ondoelmatig is geweest; 
wanneer zijn bevel niet voldoende rekening heeft gehouden met de om

standigheden of met de persoon van degene tot wie het bevel werd gericht. 
Kan de meerdere zich niet afdoende verantwoorden, dan stelt hij zich bloot 

aan krijgstuchtelijke bestraffing, soms zelfs aan strafrechtelijke vervolging. 
Opmerking: Op verschillende aspecten van het vraagstuk "dienstbevel en gehoorzaamheids

plicht" zal nader worden ingegaan in de 3e Afdeling van dit boekwerk (zie 
§§ 57 en 58). 

§ 17. 

De gehoorzaamheidsplicht van de mindere. 

82. - Stipte opvolging van dienstbevelen en dienstvoorschriften. - Uit 
hetgeen hierboven omtrent het dienstbevel is medegedeeld, kunnen uiteraard 
reeds een aantal conclus.ies worden getrokken met betrekking tot de gehoor
zaamheidsplicht. Bevel en gchoorzaamheidsplicht zijn onderwerpen die, hoe
wel zij elkaar niet geheel dekken, toch ten nauwste samenhangen en niet los 
van elkaar begrijpelijk kunnen worden gemaakt. 

Het is dan ook geen toeval, dat in het Reglement betreffende de Krijgstucht 
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de verplichtingen van de mindere met betrekking tot de gehoorzaamheids
plicht worden behandeld direct na de verplichtingen van de meerdere ten 
opzichte van het bevel, en wel met de volgende bewoordingen: 

11 (1) RK "De militair is verplicht de hem mondeling of schriftelijk gegeven dienst-
bevelen en de voor hem geldende dienstvoorschriften stipt op te volgen". 

114 MS Opzettelijke ongehoorzaamheid aan een dienstbevel is een van de ernstigste 
militaire misdrijven. Het Wetboek van Militair Strafrecht stelt op dit misdrijf 
dan ook, gelijk in de 3e Afdeling van dit boekwerk nader zal worden toege
licht, zware straffen, onder bepaalde omstandigheden zelfs de doodstraf. 

135 MS Ook het opzettelijk niet-opvolgen van een dienstvoorschrift is een ernstig 
vergrijp tegen de krijgstucht, onder bepaalde omstandigheden zelfs een mis
drijf. Ook hierop zal in de 3e Afdeling worden teruggekomen. 

In de vorige paragraaf is reeds besproken, dat een bevel, dat niet betrekking 
heeft op de dienst, geen dienstbevel is en dus niet behoeft te worden opge
volgd. 

83. -Toewijding, geen critiek op strekking en doelmatigheid van het bevel. 
- Nadere richtlijnen met betrekking tot de gehoorzaamheidsplicht worden 
de mindere in het tweede lid van het hierboven aangehaalde artikel gegeven: 

11 (2) RK "Van de militair mag worden verwacht, dat hij zijn plicht zal doen met toe-
wijding aan de belangen van de dienst. Hij zal de opvolging van de hem 
gegeven dienstbevelen en de voor hem geldende dienstvoorschriften niet 
afhankelijk stellen van zijn oordeel omtrent hun strekking en doelmatigheid, 
doch daaraan voldoen te goeder trouw en naar zijn beste weten en kunnen". 

Er is wel eens opgemerkt, dat toewijding aan de belangen van de dienst toch 
eigenlijk slechts van beroepsmilitairen, althans van vrijwillig-dienenden mag 
worden verwacht, en dat dienstplichtigen de militaire dienst slechts zouden 
kunnen zien als een verplichting welke zij vervullen, omdat het nu eenmaal 
niet anders kan. 

Wie aldus redeneert, ziet voorbij dat de krijgsmacht er niet is om aan de 
beroepsmilitairen emplooi te verschaffen, doch ingevolge de wil van het volk 
bestaat om de vrijheid en de onafhankelijkheid, ja het bestaan-zelf van dat 
volk te beschermen. Wie dit laatste voor ogen houdt beseft dat elk gebrek aan 
toewijding, door een militair (hetzij vrijwilliger hetzij dienstplichtige) aan de 
dag gelegd, aan de waarde van het leger afbreuk doet en onverenigbaar is met 
de persoonlijke en materiële offers welke het volk zich tot het instandhouden 
van de krijgsmacht getroost. In een ware democratie is de krijgsmacht er door 
het volk, uit het volk en voor het volk, en toewijding aan de belangen van een 
dergelijke krijgsmacht wordt in feite niet door de militaire meerderen, doch 
door het volk zelf gevraagd. 

In de vorige paragraaf hebben wij gezien, dat de meerdere aansprakelijk is 
voor zijn bevel. Deze aansprakelijkheid heeft hij tegenover zijn superieuren, 
niet tegenover zijn minderen. Het is niet de taak van de mindere, de meerdere 
te controleren en na te gaan, of diens bevelen wel juist zijn. Doorgaans zal de 
mindere hiertoe zelfs niet eens in staat zijn, omdat hij over onvoldoende 
gegevens beschikt om zich een oordeel te kunnen vormen. Maar zelfs al zou de 
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mindere terecht menen dat de strekking van het hem gegeven bevel onjuist is, 
dan nog komt hem niet het recht toe, op grond daarvan het bevel in de wind 
te slaan, mits dit een dienstbevel is en dus betrekking heeft op de dienst. Onder 
bepaalde omstandigheden kan het de mindere geoorloofd zijn de meerdere 
- uiteraard op gepaste wijze - opmerkzaam te maken op een factor, welke 
deze wellicht over het hoofd heeft gezien. Maar ook dan is het de meerdere 
die beslist. Overigens komt de mindere hoogstens een recht van beklag toe 13 RK 
(zie hoofdstuk XII), hetgeen echter de verplichting tot het opvolgen van het 
bevel niet opheft. 

Terwijl art. 10 (3) RK de meerdere aansprakelijk stelt voor de wettigheid, 
de strekking en de doelmatigheid van het door hem gegeven bevel, spreekt ten 
aanzien van de mindere het hierboven aangehaalde art. 11 (2) slechts van de 
strekking en de doelmatigheid. Ten aanzien van de wettigheid van het bevel 
wordt het oordeel van de mindere dus niet uitgesloten, en met reden, omdat 
een onwettig bevel de mindere, die dit bevel opvolgt, niet altijd vrijwaart voor 
straf. Op deze aangelegenheid wordt in de 3e Afdeling nader teruggekomen. 

§ 18. 

Gehoorzaamheid en initiatief. 

84. - Onafgebroken plichtsbetrachting eist ook initiatief. - Bij de om-
1:Schrijving van het begrip "krijgstucht" (§ 14) hebben wij gezien, hoe de 
definitie van Kolonel Applin onze aandacht vestigt op de twee voornaamste 
elementen van de krijgstucht, namelijk gehoorzaamheid en initiatief. Ook de 
"onafgebroken plichtsbetrachting", waarin art. 1 RK culmineert, impliceert 
een plichtsbetrachting ook dan, wanneer door het ontbreken van bevelen 
gehoorzaamheid in engere zin niet mogelijk is, een plichtsbetrachting dus, 
welke tot het nemen van gepast initiatief moet voeren. 

Ook de beste chef kan niet alle mogelijkheden voorzien, kan niet voor alle 
denkbare gevallen orders geven. De mindere kan zich voor situaties geplaatst 
zien waarin zijn orders geen uitkomst kunnen brengen, hetzij doordat zij met 
de situatie geen rekening hebben gehouden, hetzij omdat stricte opvolging 
van de orders averechtse gevolgen zou hebben. De mindere die slechts orders 
kan uitvoeren, doch bij het uitblijven of ontbreken van orders bij de pakken 
neer gaat zitten, is even onbruikbaar als degene, die niet gehoorzamen wil, 
en soms zelfs gevaarlijker dan laatstgenoemde. Immers wie zich openlijk verzet 
tegen het gezag kan vaak nog tijdig onschadelijk gemaakt en vervangen wor
den. Doch de futloze, besluiteloze en initiatiefloze laat zijn commandant en 
zijn kameraden in de steek midden in de actie en op een ogenblik dat ingrijpen 
door anderen vaak niet meer mogelijk is. 

85. - Initiatief als deel van de gehoorzaamheidsplicht. - Niet iedere soort 
van initiatief verdient echter die naam! Initiatief dat slechts voortspruit uit 
een critische instelling, welke bij voorbaat het bevel van de chef als onjuist 
en ondoelmatig verwerpt, en eigen mening en inzicht wil doen zegevieren, is 
geen initiatief, doch eigenwijsheid, is destructief en gevaarlijk en kan daarom 
in een geordende krijgsmacht niet worden geduld. 
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Initiatief betekent ook niet, dat men zijn fantasie nu maar de vrije teugel 
laat, en willekeurig, naar believen handelt. Een juist initiatief laat zich leiden 
door de gedachte : ,,welk bevel zou mijn meerdere mij geven, wanneer hij hier 
was en wist wat ik weet?" Slechts op deze wijze toegepast kan initiatief leiden 
tot handelingen, welke passen in het geheel, en aldus bijdragen tot het uit
eindelijk succes. 

Terecht noemt de definitie van Kolonel Applin gehoorzaamheid en initia
tief in één adem. Het goede initiatief sluit aan bij de gehoorzaamheidsplicht 
en maakt feitelijk deel daarvan uit. Daar, waar gehoorzaamheid nog plicht is, 
behoort het initiatief niet in actie te komen, doch zijn de omstandigheden 
zodanig, dat initiatief nemen geboden is, dan zou het achterwege laten daar
van even laakbaar zijn als ongehoorzaamheid in het eerstgenoemde geval. 

In de praktijk is het niet altijd even gemakkelijk, de gehoorzaamheidsplicht 
en de plicht tot initiatief-nemen te doen harmonieren. Steeds bestaat het 
gevaar dat men de juiste verhouding uit het oog verliest en in uitersten vervalt. 

Voorbeeld: 
Bismarck beklaagde zich er over, dat de Pruisische officier van zijn tijd in 
dienst een zekere dood met de enkele woorden "Zu Befehl" zonder vrees 
tegemoet zou treden, doch wanneer hij op eigen verantwoordelijkheid 
moest handelen, voor de kritiek van zijn meerderen banger was dan voor 
de dood en zelfs in die mate dat zijn energie en de juistheid van zijn 
beslissing door de vrees voor een terechtwijzing zeer beïnvloed werden. 
Teneinde hierin verbetering te brengen werd de noodzakelijkheid van 
een gepast initiatief met nadruk onderwezen. Doch nu ging men weer zo 
ver, dat de Generaal von Kuhl moest schrijven: ,,Es war gewissermassen 
zum Sport geworden, den erteilten Auftrag sofort leichter Hand abzu
schütteln und sich anders zu entschliessen." 

,, 
86. - Initiatief volgens het Reglement betreffende de Krijgstucht. - Het 

Reglement betreffende de Krijgstucht handelt over het initiatief in de eerste 
twee leden van artikel 12, luidende: 

12 (1) RK "De algemene verplichting van de militair tot gehooizaamheid mag even-
wel nimmer leiden tot onzelfstandigheid, besluiteloosheid, gebrek aan durf 
of werkeloos blijven. 

12 (2) RK Indien het een militair blijkt dat, als gevolg van wijziging der omstandig-
heden sedert het ogenblik waarop het bevel gegeven werd of van het bestaan 
van een andere toestand ter plaatse dan door de lastgever werd ondersteld, 
een hem door een meerdere gegeven dienstbevel niet uitvoerbaar is of de 
uitvoering daarvan in strijd zou zijn met het algemeen of militair belang 
waarop het bevel betrekking had, zal hij de zedelijke moed hebben om, 
wanneer nieuwe bevelen niet of niet tijdig door hem kunnen gevraagd of 
verkregen worden, zelfstandig te handelen. Hij zal dan zijn eigen inzicht 
volgen, naar gelang van de omstandigheden of van cle door hem bevonden 
toestand. In zodanig geval zal hij echter de lastgever ten spoedigste in kennis 
stellen met de door hem getroffen maatregelen en met de reden der afwijking 
of niet-nakoming van het ontvangen bevel." 
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-De aangehaalde tekst spreekt voor zich zelf. Ten duidelijkste blijkt, dat het 
nemen van initiatief slechts dàn geboden en veroorloofd is, als het niet 
mogelijk is, tijdig bevelen aan zijn chef te vragen. Zolang de chef zich nog kan 
uitspreken, mag men niet buiten hem om handelen. 

87. - Tegenstrijdige bevelen. - Dezelfde gedachte ligt ten grondslag aan 
het gestelde in het 3e lid van het aangehaalde artikel: 

"De militair zal bij het ontvangen van twee opvolgende, met elkander 12 (3) RK 
strijdige dienstbevelen van verschillende meerderen, de laatste lastgever be-
kend maken met het vooraf door hem ontvangen bevel. Hij is, indien de 
laatste lastgever het door hem gegeven bevel niettemin handhaaft, verplicht 
aan dit bevel te gehoorzamen." 

De rangsverhouding tussen beide meerderen doet niet terzake. Het is dus 
denkbaar, dat een korporaal een bevel, eerder door een luitenant aan een 
soldaat gegeven, opzij zet, al zal de korporaal, wetende dat het eerste bevel 
door een luitenant gegeven is, er wel niet zonder zeer goede redenen toe over
gaan, zijn eigen bevel te laten praevaleren. Maar in ieder geval is het niet de 
soldaat doch de korporaal die moet beslissen, welk van de beide bevelen moet 
worden uitgevoerd. Niet de mindere, doch de meerdere moet dus in een 
dergelijk geval initiatief nemen. Niet de mindere, doch de meerdere draagt in 
deze de verantwoordelijkheid. 

§ 19. 

De houding van de mindere tegenover de meerdere en de Overheid. 

88. - Ondergeschiktheid. - Het militaire apparaat kan alleen dàn func
tionneren, als degenen, die met enig gezag bekleed zijn, bevelen geven, en als 
deze bevelen door de onder hun gezag gestelde personen worden uitgevoerd. 

Wij schetsten de gehoorzaamheidsplicht als de belangrijkste verplichting 
van de militair. Andere verplichtingen van de militair ontlenen hun belang 
grotendeels aan het verband met de gehoorzaamheidsplicht. In de eerste plaats 
wel die verplichtingen, welke wij zouden kunnen brengen onder de verzamel
naam "ondergeschiktheid", zoals de eerbied voor de meerdere (en, in ruimere 
zin, voor alle overheidspersonen) en het correcte gedrag jegens deze, en waar
over in enkele artikelen van het Reglement betreffende de Krijgstucht wordt 
gezegd: 

,,De ondergeschiktheid is de ziel van de militaire dienst. 
Derhalve is elk militair, van wat rang of stand hij zij, gehouden zijn meer

dere in de dienst alle eerbied en gehoorzaamheid te bewijzen. 
Hij zal ook buiten dien$t zijn meerdere als zodanig erkennen en zich tegen

o· er hem eerbiedig gedragen" . 
. .De militair zal het voorbeeld geven in het betonen van eerbied voor de 

J:oni ngin, de leden van het Vorstelijk Huis en alle Overheidspersonen. 
Hij zal nauwgezet in acht nemen alle bepalingen betreffende het geven van 

de militaire eerbewijzen en met name die aan de Koningin, de leden van het 
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Vorstelijk Huis, de Nederlandse vlag en het vaandel (de standaard), alsmede 
die aan zijn meerderen verschuldigd. 

8 (3) RK Hij zal zich onthouden van gesprekken, die de strekking hebben of er toe 
kunnen bijdragen om de eerbied voor de meerdere en voor de Overheid 
afbreuk te doen". 

Ook in het burgerleven is het normaal, dat de ondergeschikte zich tegenover 
de boven hem geplaatste correct gedraagt en tegenover deze een gepaste 
eerbied in acht neemt. Wat de krijgstucht ten deze van de militair eist, is dus 
in feite niets anders dan wat ieder fatsoenlijk mens in het burgerleven als 
vanzelfsprekend beschouwt. 

Evenmin als in het burgerleven is er in de krijgsmacht sprake van, dat 
ondergeschiktheid moet leiden tot een kruiperige, slaafse houding, of dat 
deze zou meebrengen dat de ondergeschikte ook als mens de mindere zou zijn 
van de boven hem geplaatste. 

Maar in de krijgsmacht moet, in veel sterker mate dan in de burgermaat
schappij, het besef van ondergeschikt te zijn voortdurend levend worden 
gehouden in het belang van een stipte nakoming van de gehoorzaamheids
plicht. 

89. - Correct gedrag; de groetplicht. - Stipte gehoorzaamheid toch is niet 
te scheiden van correct gedrag en eerbied jegens de meerdere. Zou men van
daag ongepastheid en brutaliteit dulden, dan zou men morgen op ongehoor
zaamheid moeten rekenen. Daarom dient in de krijgsmacht nauwgezet de 
hand te worden gehouden aan het in acht nemen van de militaire vormen 
( die overigens maar heel weinig verschillen van de goede vormen in de burger
maatschappij) en daarom wordt o.m. ook grote waarde toegekend aan het 
nakomen van de groetplicht. 

Tegen de groetplicht worden wel eens bezwaren aangevoerd. Deze zou 
lastig zijn en vernederend. Lastig kan de groetplicht zeker zijn, maar dan in 
de eerste plaats voor de hogergeplaatste, die ingevolge zijn verplichting om de 
groet te beantwoorden, heel wat vaker de groet brengt dan de gewone soldaat! 

En hoe het betonen van beleefdheid vernederend zou kunnen zijn, valt 
moeilijk in te zien. Gehoorzaamheid aan de door een meerdere gegeven be
velen vraagt het wegcijferen van de eigen persoonlijkheid wel in heel wat 
sterkere mate dan het simpele brengen van de groet! 

Veelal spruit het "niet groeten" voort uit doodgewone verlegenheid, men 
vreest zich in de ogen van burgers belachelijk te maken door de groet te 
brengen en men bedenkt daarbij niet, dat de weldenkende burger elk bewijs, 
dat in de krijgsmacht, waarvoor hij zijn belastingpenningen offert, een goede 
krijgstucht heerst, voldoening moet schenken. Niet-groeten is een euvel, 
waaraan door circulaires en orders geen eind kan worden gemaakt, doch dat 
gemakkelijk kan worden bestreden wanneer ieder meerdere voor zich er tegen 
optreedt. Men zal dan bemerken dat verreweg de meeste nalatigen met een 
kleine terechtwijzing in het goede spoor kunnen worden gebracht. 
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Ter illustratie: 
De Amerikaanse Lnt.Gen. Huebner werd tijdens de oorlog belast met 
het bevel over de beroemde Ie Infanterie-Divisie, die onder de zéér 
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populaire generaal Terry reeds drie campagnes had gemaakt. Hij ge
voelde, dat men hem niet gaarne zag komen, en was genoodzaakt, van 
stonde af aan duidelijk te maken, dat hij de baas was. Als een van zijn 
eerste maatregelen liet hij alle officieren van zijn staf aantreden en de 
groet brengen, waarbij hij zelfs de houding van de pols van de brigadier
generaal corrigeerde. Dit optreden bracht hem geen populariteit, doch 
wel gezag. De populariteit verwierf hij zich geleidelijk, toen de mensen 
leerden inzien, dat hij met hart en ziel voor hen zorgde en dat de strakke 
discipline, welke hij handhaafde, uiteindelijk een belangrijke besparing 
aan mensenlevens betekende. 
Later werd hij commandant van het Amerikaanse bezettingsleger in 
Duitsland en stond hij voor de moeilijke taak om van deze troepen, die na 
het staken van de vijandelijkheden zeer tuchteloos waren geworden, die 
plunderden en zich met zwarte handel bezig hielden, weer bruikbare 
gevechtsformaties te vormen. Stricte handhaving van de groetplicht en 
van de voorschriften betreffende de tenue waren zijn eerste maatregelen 
(,,saluting, which had become old hat, and proper uniform, which had 
become the old look, carne back into vogue") . 

(Saturday Evening Post 7.8.1948). 

§ 20. 

Verplichtingen van Overheid en meerdere. 

90. - Overheid en meerdere kunnen niet volstaan met het vorderen van 
ondergeschiktheid. - De Overheid kan niet volstaan met het stellen van de 
eis, dat in de krijgsmacht een goede krijgstucht moet heersen, zij moet ook de 
omstandigheden scheppen, welke het tot stand komen en het in stand houden 
van een goede krijgstucht mogelijk maken. Zij moet zorgen voor een oordeel
kundige organisatie en uitrusting van de krijgsmacht. Zij moet maatregelen 
treffen, opdat een goede opleiding en een deskundige aanvoering gewaarborgd 
zijn, zij moet alle aandacht wijden niet alleen aan de materiële, doch ook aan 
de morele en religieuse verzorging van de militair. Zij moet redelijkheid en 
billijkheid betrachten bij de regeling van bezoldiging, kleding, voeding, ont
spanning, verlof, bewegingsvrijheid en zo veel meer. En dit alles niet, omdat 
de militair het recht zou hebben zijn medewerking aan het militaire bedrijf 
afhankelijk te stellen van een goede Overheidszorg, maar wel omdat het 
betrachten van een zodanige zorg een verplichting is, welke de Overheid 
tegenover het volk heeft. Bovendien heeft de ervaring geleerd dat de normale 
mens zich geredelijk schikt in het militaire gareel, indien hij de overtuiging 
heeft dat met zijn belangen en behoeften, voor zover dat mogelijk is, rekening 
wordt gehouden, terwijl daarentegen onvoldoende zorg voor het lichamelijk 
en zedelijk welzijn van de militair het ontstaan van een slechte geest bij de 
troep, van ontevredenheid en lijdelijk of openlijk verzet in de hand werkt. 

De verplichtingen van de Overheid met betrekking tot de krijgsmacht 
komen in de praktijk voor een belangrijk gedeelte neer op verplichtingen van 
degenen, die in die krijgsmacht met enig gezag zijn bekleed. Hetgeen hier
boven dus is gezegd, dient ook te worden gezegd van alle met een rang beklede 
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militairen die, ieder in hun ressort, of dat nu groot of klein is, orgaan van de 
Overheid zijn en deel hebben aan de verplichtingen van die Overheid. 

De meerdere kan dus niet volstaan met het vorderen van eerbied, gehoor
zaamheid en ondergeschiktheid. Zijn taak omvat veel meer. Hij moet het 
voorbeeld geven en er zich te allen tijde van bewust zijn dat zijn woorden en 
daden een grote invloed ten goede, doch ook ten kwade op zijn ondergeschik
ten kunnen uitoefenen. 

91. - Omgang van de meerdere met zijn minderen. - Het Reglement 
betreffende de Krijgstucht spreekt over de taak van de meerderen met de 
volgende woorden: 

7 (I) RK "De eensgezindheid, saamhorigheid en samenwerking bij de krijgsmacht 
vereist, kunnen slechts verkregen worden indien de officieren en onder
officieren de hun ondergeschikte militairen in trouwe plichtsbetrachting en 
goed gedrag het voorbeeld geven en in alle opzichten hun zedelijke en stoffe
lijke belangen behartigen. In het algemeen behoren de militairen, in het 
bijzonder zij die van gelijke rang of stand zijn, zowel in dienst als daarbuiten 
in goede kameraadschap te leven, elkanders rechten en overtuiging te eerbie
digen, elkander hulp te verlenen in moeilijkheden of in gevaar, elkander 
achting toe te dragen en zich zoveel mogelijk er op toe te leggen elkanders 
fouten te verbeteren en elkanders misstappen te voorkomen. 

7 (2) RK Goede kameraadschap mag echter nimmer leiden tot niet-inachtneming 
van de militaire verhoudingen, noch tot handelingen in strijd met dienst
plichten of met de belangen van de dienst in het algemeen. Zodanige hande
lingen mogen evenmin worden aangemoedigd of goedgekeurd en zelfs niet 
oogluikend worden toegelaten. 

7 (3) RK Onverminderd de eisen van goede kameraadschap en van het betonen van 
belangstelling door de hoger geplaatsten in hun ondergeschikten, vordert de 
krijgstucht gebiedend, dat de meerdere tegenover de mindere steeds volkomen 
vrij en onafhankelijk sta. Hij zal dan ook geen gelden of goederen van hem ter 
leen of als geschenk mogen aannemen". 

Het vereist veel tact, om als meerdere op de juiste wijze met zijn minderen 
om te gaan, zonder in uitersten te vervallen. In de lste Afdeling van dit 
boekwerk is reeds gesproken over de plaats van de commandant en over diens 
verhouding tot zijn ondergeschikten. Hetgeen daar is medegedeeld, geldt in 
hoofdzaak voor ieder meerdere. Met een verwijzing naar de punten 13, 14 en 
15 zij daarom volstaan. 

Is afzijdigheid en ongenaakbaarheid verkeerd, een te grote mate van ge
meenzaamheid is dit eveneens, omdat zij het de mindere buitengewoon lastig 
maakt, in de meerdere de "chef" te blijven zien, de vertegenwoordiger van het 
gezag, de drager van een verantwoordelijkheid, welke hem de plicht oplegt, 
gehoorzaamheid van de mindere te eisen, ja zo nodig zelfs met geweld af te 
dwingen. 

De meerdere moet juist met deze op hem rustende verplichting voor ogen, 
tegenover de mindere geheel vrij en onafhankelijk blijven staan. Dat hij van 
de mindere geen geschenken mag aannemen (hieronder niet te verstaan be
scheiden geschenken, als aandenken bij jubilea e.d. aangeboden) is n,ec de 
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enige consequentie van dit vereiste. Het gehele optreden van de meerdere in 
diens omgang met zijn minderen moet zodanig zijn, dat die vrijheid en onaf
hankelijkheid onaangetast blijven en dat noch een meer vertrouwelijke om
gang, noch ook een persoonlijke sympathie voor de mindere de meerdere er 
ooit toe brengen om met betrekking tot die mindere zijn eigen plicht, die wel 
eens een zeer harde zal kunnen zijn, te verzaken. 

Ter overdenking: 
In "The Fighting Forces" van Oct. 1947 geeft P. H. H. Bryan een 
weliswaar misschien wat sterk-belichte, maar toch goed typerende 
schildering van de nadelen, verbonden aan een te grote mate van 
gemeenzaamheid tussen meerdere en mindere, waaruit wij aanhalen: 
"Gedurende de 2de Wereldoorlog zijn vele wijze raadgevingen van 
hogerhand verstrekt betreffende onderwerpen als: ,.Leer je mannen 
kennen", ,.Hoe moet ik met de mensen omgaan?", enz., waarin bijv. 
werd beweerd, dat men met ondergeschikten moet voetballen en be
langstelling moet hebben voor hun vrouw en kinderen. Dan zou van
zelf een gevoel van ontzag ontstaan en de ondergeschikte zou "overal 
volgen". Al deze mooie raadgevingen waren waarschijnlijk geschreven 
in een behaaglijk ingerichte kamer en door mensen die nog nooit in 
een zwaar gevecht de persoonlijke leiding hadden gehad over een troep 
mensen van allerlei slag. Of dit al of niet voetballen en omgaan met 
minderen zal leiden tot ontzag voor de meerdere, zal geheel afhangen 
van de personen in kwestie. Het ontzag, voortgekomen uit persoonlijk 
contact, zal echter de gehoorzaamheid niet het minst opvoeren indien 
aan de mindere een voor hem onbegrijpelijk bevel wordt gegeven, 
waarvan de uitvoering vrijwel gelijk staat met zelfmoord. 
Dit persoonlijk contact zal eerder een tegenovergestelde uitwerking 
hebben, want de ondergeschikte zal onbewust denken aan zijn vroeger 
vriendschappelijk, persoonlijk en zeer humaan contact. Zowel meerdere 
als mindere zullen beïnvloed worden door deze persoonlijke gevoelens 
en de eerste zal aarzelen, voordat hij (indien dit nodig blijkt) drastische 
maatregelen neemt tegen de laatste. Wie zou in koelen bloede zijn 
kameraad-voetballer doodschieten, of de echtgenoot van mevrouw 
Jones, die men zo goed kent, indien ze weigerden een bevel uit te 
voeren?" 

92. - Evenwichtigheid, geen willekeur, krachtige leiding. - De houding 
van de meerdere tegenover de mindere behoort gekenmerkt te worden door 
evenwichtigheid. In het bovenstaande is er op gewezen, dat de meerdere er 
zorg voor moet dragen, dat hij te allen tijde zijn gezag handhaaft. Anderzijds 
behoort de meerdere, bij het uitoefenen van gezag, te bedenken dat dit gezag 
niet onbeperkt is, niet op willekeurige wijze mag worden uitgeoefend en geen 
vrijbrief geeft voor onheuse behandeling van de ondergeschikte. Hierop wijst 
het Reglement betreffende de Krijgstucht met de volgende woorden: 

"De meerdere zal bij het vorderen van ondergeschiktheid en gehoorzaam- 9 (1) RK 

heid van de mindere nimmer uit het oog verliezen, dat het hem door de 
Overheid toevertrouwde gezag over die mindere enkel betrekking heeft op de 
verhoudingen van de militaire dienst. 
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9 (2) RK Hij zal het hem toegekende gezag op flinke, waardige en rechtvaardige wijze 
uitoefenen en zich van willekeur en partijdigheid onthouden. 

9 (3) RK Hij zal zich ten enenmale onthouden van krenkende of onbillijke bejege-
ning van zijn minderen, zomede in het algemeen van handelingen, uitlatingen 
of gesprekken, welke hem de aanspraak op de eerbied en het vertrouwen van 
zijn minderen kunnen doen verliezen. De meerdere, die zich daaraan schuldig 
maakt, ondermijnt het gezag en vernedert bovendien zichzelf". 

De meerdere, die niet bereid of in staat is, zichzelf naar de eisen van de 
krijgstucht te gedragen, kan bezwaarlijk verwachten dat zijn ondergeschikten 
zich gewillig aan zijn gezag zullen onderwerpen. Het voorbeeld van de meer
dere is in hoge mate beslissend voor het gezag, dat hij over zijn ondergeschik
ten zal hebben. 

Toont de meerdere, dat hij zijn vak verstaat en in staat is, op energieke 
wijze leiding te geven, dan zal het hem weinig moeite kosten, van zijn onder
geschikten bereidwillige medewerkers te maken. De soldaat begrijpt over het 
algemeen zeer goed, dat er orde en regelmaat moet zijn, en hij wil graag weten, 
waar hij zich aan te houden heeft. Geeft de meerdere op vastberaden wijze, 
vrij van willekeur en partijdigheid leiding dan weet de mindere niet alleen 
wat zijn plicht van hem vraagt, maar ook dat hem bij goede vervulling van die 
plicht geen moeilijkheden te wachten staan. Dat in de oorlog en in het gevecht 
de mindere zich liever toevertrouwt aan een krachtige leidsman dan aan een 
weifelaar of een slappeling, ligt voor de hand. 

Of de meerdere gezag zal hebben, of zijn minderen respect voor hem zullen 
hebben, hangt in hoge mate af van de wijze waarop de meerdere zich gedraagt. 
De meerdere leeft als het ware in een glazen huisje en er is weinig, wat aan de 
aandacht van de ondergeschikten ontgaat. De meerdere behoeft geen heilige 
te zijn, dat verwachten zijn ondergeschikten ook niet van hem, maar zij moeten 
tegen hem kunnen blijven opzien. 

In het bijzonder is krenkende, onbillijke, willekeurige en partijdige behan
deling van de ondergeschikten een groot gevaar voor de krijgstucht. 

Voorbeeld: 
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Toen de bekende Amerikaanse Generaal Patton in 1943 op Sicilië bij een 
inspectie in een onbeheerst ogenblik een soldaat een klap in het gezicht 
had gegeven, heeft zijn chef Eisenhower er eerst na rijp beraad van 
afgezien, hem deswege uit zijn commando te ontheffen. Materieel bezien 
was het lee_d, door deze klap veroorzaakt, onbeduidend in een tijd waarin 
duizenden doden en gewonden te betreuren waren. Maar voor de disci
pline dreigden zeer bedenkelijke gevolgen. 
Eisenhower overwoog: ,,Patton's offence was a serious one, more so 
because of his rank and standing . .. 
I felt that Patton should be saved for service in the great battles still 
facing us in Europe, yet I had to devise ways and means to minimize the 
harm that would certainly come from his impulsive action ... " 
Patton moest ten overstaan van grote groepen officieren en manschappen 
zijn verontschuldigingen aanbieden. 

Dwight D. Eisenhower: ,,Crusade in Europe", blz. 189 v. 
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Over het beklagrecht van de mindere, die meent, krenkend of onbillijk 
behandeld te zijn, wordt gesproken in hoofdstuk XII. 

§ 21. 

Algemene gedragsregelen voor de militair. 

93. - Goede kameraadschap. - Hoewel in het voorgaande reeds weer
gegeven, zij een gedeelte van art. 7 RK hier nog eens onder de aandacht ge
bracht, omdat het niet slechts van belang is voor de verhouding tussen meer
dere en mindere, maar ook voor de wijze waarop militairen van gelijke rang 
of stand met elkander behoren om te gaan. 

"In het algemeen behoren de militairen, in het bijzonder zij die van gelijke 7 (1) RK 
rang of stand zijn, zowel in dienst als daarbuiten in goede kameraadschap te (2e zin) 
leven, elkanders rechten en overtuiging te eerbiedigen, elkander hulp te 
verlenen in moeilijkheden of in gevaar, elkander achting toe te dragen en zich 
zoveel mogelijk er op toe te leggen elkanders fouten te verbeteren en elkanders 
misstappen te voorkomen". 

Het aankweken van een gezonde team-spirit is vooral voor de moderne 
strijdwijze onontbeerlijk. Ook het kleinste legeronderdeel is tegenwoordig een 
gecompliceerde machine en het falen van één man kan de levens van zijn 
kameraden in gevaar brengen. Reeds in vredestijd moet het bewustzijn van 
verantwoordelijkheid voor de kameraden worden gewekt en de zin tot samen
werking worden bevorderd. 

"Goede kameraadschap mag echter nimmer leiden tot niet-inachtneming 7 (2) RK 
van de militaire verhoudingen, noch tot handelingen in strijd met dienst
plichten of met de belangen van de dienst in het algemeen. Zodanige hande-
lingen mogen evenmin worden aangemoedigd of goedgekeurd en zelfs niet 
oogluikend worden toegelaten". 

De soldaat die er op speculeert dat een korporaal, die een goede vriend van 
hem is, hem wel niet zal rapporteren, en die deswege zijn zaken niet doet, 
handelt wel buitengewoon onkameraadschappelijk tegenover zijn "vriend", 
door deze te plaatsen voor een conflict tussen zijn plicht als meerdere en zijn 
neiging als vriend. 

94. - Correct gedrag; zedige levenswijze. - ,,De militair zal het voorbeeld s (1) RK 

geven in het betonen van eerbied voor de Koningin, de leden van het Vorste-
lijk Huis en alle Overheidspersonen. 

Hij zal nauwgezet in acht nemen alle bepalingen betreffende het geven van 8 (2) RK 
de militaire eerbewijzen en met name die, aan de Koningin, de leden van het 
Vorstelijk Huis, de Nederlandse vlag en het vaandel ( de standaard) alsmede 
die, aan zijn meerderen verschuldigd. 

Hij zal zich onthouden van gesprekken, die de strekking hebben of er toe s (3) RK 
kunnen bijdragen om de eerbied voor de meerdere en voor de Overheid 
af breuk te doen. 

Hij zal zich te allen tijde behoorlijk gedragen overeenkomstig de waardig- s (4) RK 
heid van de militaire stand, bij voorkeur zich geheel onthouden van het 
gebruik van sterke drank en ook in de omgang met burgers een voorbeeld zijn 
van ordelijk en goed zedelijk gedrag, hulpvaardigheid en menslievendheid." 
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IaRK "Daar de godsdienst de bron is van alle geluk, deugd en ware moed, behoort 
ook in de krijgsstand een ieder zich tot het hooghouden daarvan en tot een 
zedige levenswijze te bevlijtigen; de godslasteringen, het vloeken en zweren 
moeten worden nagelaten en zullen de meerderen hierin en in al wat de hand
having der goede zeden kan bevorderen, hun minderen met een goed voor
beeld voorgaan, en alle buitensporigheden algemeen vermeden moeten 
worden." 

Het spreekt wel vanzelf dat, in overeenstemming met de in ons land alge
meen bestaande godsdienstvrijheid, ook in de krijgsmacht een ieder vrij is, al 
dan niet godsdienstig te zijn, al dan niet tot een kerkgenootschap te behoren, 
al dan niet aan godsdienstoefeningen deel te nemen. 

Het bovenaangehaalde artikel beoogt volstrekt niet, deze vrijheid aan te 
tasten. Doch het erkent de grote betekenis, welke de godsdienst in het alge
meen voor zeer vele mensen heeft en schrijft in verband daarmede voor, dat in 
het leger ieders godsdienstige opvattingen en gevoelens behoren te worden 
geëerbiedigd en ontzien. Het impliceert dat in de krijgsmacht aan ieder mili
tair, voor zover de belangen van de dienst zulks toelaten, de gelegenheid 
behoort te worden gegeven, zich te gedragen in overeenstemming met zijn 
opvattingen omtrent de godsdienst en deel te nemen aan godsdienstoefe
ningen. 

Het verbod, godslasteringen te bezigen of te vloeken zullen wij nogmaals 
tegenkomen bij de behandeling van de krijgstuchtelijke vergrijpen, opgesomd 
in hoofdstuk II van het Reglement betreffende de Krijgstucht (zie pt 104). 

Nadere voorschriften, van belang voor de geestelijke verzorging, zijn vervat 
in de hoofdstukken IV en VI van het Voorlopig Reglement op de Inwendige 
Dienst der KL, deel A. 

8 GW 95. - Indienen van verzoeken. - Het recht tot het richten van schriftelijke 
verzoeken aan de bevoegde macht komt krachtens de Grondwet aan een ieder, 
en dus ook aan ieder militair toe. Dergelijke verzoeken kunnen ook betrekking 
hebben op een dienstaangelegenheid of op de belangen van de verzoeker als 
militair. 

De militair moet echter bedenken, dat door een hogere autoriteit op een 
door hem ingediend verzoekschrift niet zal (en practisch ook niet kàn) worden 
beslist, zonder dat daarop het advies van de lagere en hogere commandanten 
van die militair is gevraagd. Rechtstreekse indiening van een verzoekschrift 
bij een hogere autoriteit bevordert .dus geenszins een snelle afdoening, aan
gezien de ontvanger het toch eerst om advies langs de in aanmerking komende 
commandanten zal zenden, alvorens zijn beslissing te nemen. Vandaar dat het 
Reglement betreffende de Krijgstucht bepaalt: 

14 (l) RK "Ten aanzien van het recht om schriftelijke verzoeken aan de bevoegde 
macht in te dienen, zal de militair, onverminderd het daaromtrent in de 
Grondwet bepaalde, in acht nemen, dat verzoekschriften aan de bevoegde 
macht, welke betrekking hebben op dienstaangelegenheden of op de belangen 
van de verzoeker als militair, ter bevordering van een regelmatige en spoedige 
afdoening- derhalve ook in het belang van de verzoeker - bij voorkeur langs 
de hiërarchieke weg moeten worden ingediend. 
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Bij de reglementen op de inwendige dienst kunnen, in het belang van de 14 (2) RK 
krijgstucht, voorschriften worden gegeven betreffende het indienen van ver
wekenschriften." 

Bedoelde voorschriften zijn te vinden in art. 2 van het Voorlopig Reglement 
op de Inwendige Dienst der KL, deel A. 

Ieder militair mag, mede namens anderen, verzoeken, voorstellen, klachten 
of bezwaren, betrekking hebbende op plaatselijke toestanden, rechtstreeks 
schriftelijk richten tot zijn compagnies- of overeenkomstige commandant 
(lagere commandanten behoeven hierin dus niet te worden gekend), of tot 
een hogere militaire chef, doch in het laatste geval moet indiening langs de 
hiërarchieke weg plaats vinden, dus in de eerste plaats door tussenkomst van 
de compagnies- of overeenkomstige commandant. 

"De militair is bevoegd mondeling aan zijn meerderen zijn belangen voor te 14 (3) RK 
dragen en verzoeken te doen, overeenkomstig de daaromtrent in de regle-
menten op de inwendige dienst aan boord der oorlogsschepen en bij de korp-
sen van het leger vastgestelde bepalingen." 

Bij de indiening van een schriftelijk verzoek kan men vragen, in de gelegen
heid te worden gesteld, dit mondeling toe te lichten. Dit kan in het bijzonder 
van belang zijn, als de toelichting zich bezwaarlijk volledig op schrift laat 
stellen. 

In de practijk worden verzoeken aan een lagere meerdere mondeling ge
daan, nadat de mindere zich bij deze meerdere gemeld heeft en toestemming 
heeft verkregen, die meerdere iets te vragen. 

Wil men het verzoek mondeling richten tot de compagnies- of een hogere 
commandant, dan dient men deze eerst te spreken te vragen. De compagnies
commandanten kunnen hiervoor regelen vaststellen; veelal zal het verzoek, 
de commandant te mogen spreken, schriftelijk moeten worden gedaan. 

Behandeling van mondelinge verzoeken, en van schriftelijke, welke een 
mondelinge toelichting behoeven, geschiedt doorgaans op het uur van rap
port. Degene, die het verzoek behandelt moet overwegen, of er termen zijn, 
de verzoeker een onderhoud onder vier ogen toe te staan. 
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HOOFDSTUK VII. 

KRIJGSTUCHTELIJKE VERGRIJPEN. 

§ 22. 

Algemene opmerkingen. 

96. - Wat zijn krijgstuchtelijke vergrijpen? - Gelijk reeds enige malen is 
opgemerkt (zie ptn 22, 23, 24, 65 en 66) is het niet mogelijk een volledige 
opsomming te geven van alle handelingen of nalatigheden van een militair, 
welke in strijd zijn met de eisen van de krijgstucht, en dus krijgstuchtelijke 
vergrijpen zijn. Men moet volstaan met een algemene omschrijving. Deze 
wordt in de Wet op de Krijgstucht in deze vorm gegeven: 

2 (le) WK "Krijgstuchtelijke vergrijpen zijn: 
(le) alle niet in enige strafwet omschreven feiten , strijdig met enig dienst

bevel of dienstvoorschrift, of onbestaanbaar met de militaire tucht of 
orde;" 

2 (2e-6e) WK Opmerking: Onder 2e tot en met 6e worden verschillende wèl in enige strafwet omschreven 
feiten opgesomd, welke onder bepaalde omstandigheden op de zelfde wijze als 
de echte, de "eigenlijke" krijgstuchtelijke vergrijpen kunnen worden behandeld. 
Op deze "oneigenlijke" krijgstuchtelijke vergrijpen wordt hier niet verder 
ingegaan. Zie daarvoor nader hoofdstuk XI. 

Het Reglement betreffende de Krijgstucht werkt bovenstaande omschrij
ving iets verder uit, door te bepalen: 

15 (1) RK "Ingevolge de Wet op de Krijgstucht zijn als krijgstuchtelijke vergrijpen 
strafbaar: 
a. alle handelingen en gedragingen van de militair welke, niet vallende 

onder de in het Wetboek van Militair Strafrecht, het Wetboek van 
Strafrecht of enige bijzondere strafwet omschreven feiten, strijdig zijn met 
enig dienstbevel of dienstvoorschrift, of onbestaanbaar met de militaire 
tucht of orde (artikel 2, no. 2 der Wet op de Krijgstucht); 

b. een aantal feiten, waartegen in de Strafwet reeds is voorzien, maar die 
onder bijzondere omstandigheden krijgstuchtelijk kunnen worden afge
daan (art. 2, nos. 2-6 der Wet op de Krijgstucht). 

Het onder b. gestelde heeft dus weder betrekking op de oneigenlijke krijgs
tuchtelijke vergrijpen. 
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Om te kunnen beoordelen of een feit "onbestaanbaar is met de militaire 
tucht of orde" moet dit feit in de eerste plaats worden getoetst aan de begin
selen der krijgstucht, waarover in het vorige hoofdstuk is gesproken, en welke 
in hoofdstuk Ivan het Reglement zijn neergelegd. 

Bovendien bevat het Reglement in hoofdstuk Il enige gebods- en verbods
bepalingen. Hiermede wordt uit den aard der zaak geen volledige opsomming 
beoogd, doch slechts, bij wijze van voorbeeld, een nadere uitwerking van de 
beginselen der krijgstucht met betrekking tot enkele onderwerpen gegeven. 

Een en ander wordt in het Reglement aldus toegelicht: 

"Bij de beantwoording van de vraag of een handeling of gedraging van een 
militair al dan niet bestaanbaar is met de militaire tucht of orde, zullen de 
algemene beginselen, neergelegd in het eerste hoofdstuk van dit reglement, 
als leidraad moeten worden genomen. 

Onverminderd het in het eerste lid vermelde, worden in de hiernavolgende 
artikelen van het tweede hoofdstuk enkele verbods- en gebodsbepalingen 
opgenomen, waarvan de niet-nakoming onbestaanbaar is met de militaire 
tucht of orde." 

97. - Strekking van het Reglement.- ,,Dit reglement, zonder zelf te zijn een 
dienstvoorschrift in de zin van artihel 135 van het Wetboek van Militair 
Strafrecht, heeft onder meer de strekking, de grondslagen van de krijgstucht 
te omschrijven en aldus een algemene aanwijzing te geven van datgene, wat 
onbestaanhaar is met de militaire tucht of orde." 

Deze beraling onderstreept hetgeen hierboven is opgemerkt. 
Opmerking: Artikel 135 van het \Vetboek van Militair Strafrecht stempelt de opzettelijke 

nalatigheid ten aanzien van het opvolgen van een bepaalde groep van dienst
voorschriften tot een misdrijf; zou men het Reglement betreffende de Krijgs
tucht als een zodanig dienstvoorschrift moeten beschouwen, dan zou elke 
opzettelijk verrichte handeling, in strijd met dat Reglement, bijv. in strijd met 
de algemene beginselen van de krijgstucht zonder meer opleveren het misdrijf, 
bedoeld in het aangehaalde artikel, en niet meer mogen worden beschouwd als 
een eigenlijk krijgstuchtelijk vergrijp; hierdoor zou het begrip "krijgstuchtelijk 
vergrijp" een zeer beperkte betekenis krijgen, hetgeen niet de bedoeling is; 
vandaar de bepaling, dat het Reglement niet is, en dus ook niet mag worden 
beschouwd als een dienstvoorschrift in de zin van artikel 135 van het Wetboek 
van Militair Strafrecht. 

98. - Krijgstuchtelijk vergrijp en strafbaar feit. - In pt 22 is uiteengezet, 
dat uit doelmatigheidsoverwegingen een scheiding is gemaakt tussen de uit 
militair oogpunt ontoelaatbare gedragingen met een ernstig en met een 
minder ernstig karakter. De eerste groep is nauwkeurig omschreven, ingedeeld 
bij de categorie der strafrechtelijk strafbare feiten en geeft in beginsel tot 
berechting door de strafrechter aanleiding. De tweede groep is slechts onder 
een algemene omschrijving samengevat, wordt aangeduid als "krijgstuchte
lijke vergrijpen" en kan leiden tot krijgsluchtelijke correctie, eventueel krijgs
tuchtelijke bestraffing, doch nimmer tot een berechting door de strafrechter. 

'Wij hebben reeds gezien dat de grens tussen krijgstuchtelijk vergrijp en 
strafbaar feit kan worden overschreden ten aanzien van de zogenaamde "on
eigenlijke" krijgstuchtelijke vergrijpen. Immers, een aantal, in beginsel straf-
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rechtelijk strafbare feiten kàn onder bepaalde omstandigheden buiten straf
rechtelijke behandeling blijven, en worden afgedaan op dezelfde wijze als de 
krijgstuchtelijke vergrijpen. 

In de volgende paragraaf zullen wij verschillende als krijgstuchtelijke ver
grijpen geklassificeerde feiten tegenkomen welke, als zij bepaalde zwaardere 
vormen gaan aannemen, onder de omschrijving van enig strafbaar feit gaan 
vallen. Ook hier dus een overschrijding van de grens tussen krijgstuchtelijk 
vergrijp en strafbaar feit, nu tengevolge van een bijkomende factor. 

23 (I) RK Zo schrijft artikel 23 (1) van het Reglement betreffende de krijgstucht de 
militair voor, de eigendom van anderen te eerbiedigen. Deze gebodsbepaling 
is zeer ruim. Gebrek aan zorg voor een geleend voorwerp kan hier bijv. onder 
vallen, en dus krijgstuchtelijk worden bestraft. 

Maar ook diefstal is een vorm van gebrek aan eerbied voor eens anders 
eigendom. 

310 SR Deze vorm is echter door het Wetboek van Strafrecht tot een strafbaar feit, 
en wel tot een misdrijf gestempeld. 

Het spreekt dus wel vanzelf dat men in diefstal niet in de eerste plaats het 
krijgstuchtelijk vergrijp "gebrek aan eerbied voor eens anders eigendom" moet 
zien, doch het misdrijf "diefstal". 

Hetzelfde verschijnsel zullen wij bij verscheidene andere krijgstuchtelijke 
vergrijpen kunnen constateren: in eenvoudige vorm inderdaad een krijgs
tuchtelijk vergrijp zonder méér, doch komt er iets bij, dan is enige bepaling 
uit de strafwet toepasselijk en wordt het feit niet als een krijgstuchtelijk 
vergrijp, doch als een strafbaar feit behandeld en berecht. 

Bij de in de volgende paragraaf behandelde krijgstuchtelijke vergrijpen zal 
enkele malen worden aangegeven dat zodanig vergrijp, indien dit zich in een 
bepaalde zwaardere vorm voordoet, onder de strafwet valt. 

Bij het optreden ter handhaving van de krijgstucht behoeven de onder
officieren en de jongere officieren zich het hoofd niet te breken over de vraag, 
of zij al dan niet met een zodanige zwaardere, strafrechtelijk strafbare vorm te 
doen hebben. 

In vele gevallen is dit zonneklaar (zoals bij een diefstal, bij mishandeling 
enz.) doch ook als dit niet het geval is, gaat het probleem in de praktijk voor
namelijk de tot straffen bevoegde meerdere en diens chefs, alsmede de rechter
lijke instanties aan. 

§ 23. 

Enige krijgstuchtelijke vergrijpen. 

99. - Lidmaatschap van en steunverlening aan groepen, veremgmgen, 
17 RK enz. - ,,Uit hoofde van zijn uit het wezen van de krijgstucht en de beginselen 

van de krijgstucht voortvloeiende bijzondere positie en verplichtingen is de 
militair verboden: 

a. zich aan te sluiten bij of op enigerlei wijze steun te verlenen aan groepen 
of verenigingen van personen, welker doel of handelingen in strijd zijn 
met het wezen van de krijgsmacht of het behoud van de krijgstucht; 
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Opmerkingen: a. Een bepaling, welke aansluiting bij of steunverlening aan een bepaalde 
groep of vereniging verbiedt, is dus niet vereist. 

b. Deelneming aan een vereniging die tot oogmerk heeft het plegen van 140 SR 
misdrijven, of aan een bij de wet verboden vereniging, is strafrechtelijk 
strafbaar gesteld. 

c. Aansluiting bij een politieke partij welke streeft naar opheffing of in
krimping van de krijgsmacht langs wettelijke weg, is niet verboden. 

b. zich aan te sluiten bij, of op enigerlei wijze steun te verlenen aan groepen 
of verenigingen van personen, ten aanzien waarvan de Minister van 
Marine of van Oorlog heeft bekendgemaakt, dat aansluiting of steun
verlening door militairen in strijd is met de belangen van de krijgstucht; 

Opmerkingen: a. Ongeacht het inzicht ,•an de militair, is hier de bekendmaking door de 
Minister beslissend. 

b. Onder "steunverlening" moet ook worden begrepen het bijwonen van 
vergaderingen; dit geldt uiteraard niet voor militairen aan wie het bij
wonen van dergelijke vergaderingen wordt opgedragen tot het uitoefenen 
van controle of het winnen van inlichtingen. 

c. Het vormen van belangenverenigingen door beroepsmilitairen kan aan 
het overleg tussen de Overheid en deze personen ten goede komen en 
behoeft, mits in goede banen geleid, geen gevaar op te leveren voor een 
goede krijgstucht. De Minister van Oorlog heeft derhalve vastgesteld een 
"Reglement houdende beginselen nopens de werkzaamheid van militaire 
belangenverenigingen, toegelaten voor militairen beneden de rang van 
officier" (LO 1946 / 19, grotendeels ingetrokken bij LO 1949 / 9). 

c. deel te nemen, zowel in uniform als in burgerkleding, hetzij aan optoch
ten van welke aard ook, zonder toestemming, voor wat de Zeemacht 
betreft van de commanderende officier, voor wat de Landmacht betreft 
van de plaatselijke militaire autoriteit, hetzij aan betogingen van welke 
aard ook, indien de commanderende officier of de plaatselijke militaire 
autoriteit de deelneming daaraan verboden heeft of indien die deel
neming in strijd is met de belangen van de krijgstucht; 

Opmerkingen: a. Voor het deelnemen aan een optocht moet dus in ieder geval toestemming 
worden gevraagd aan de Garnizoenscommandant; deze goedkeuring zal 
zeker niet worden verleend indien het betreft een propaganda-optocht 
van een partij of groepering welke zich richt tegen de belangen van weer
macht (en) of krijgstucht. 

b. Het deelnemen aan een betoging is in het algemeen geoorloofd, tenzij die 
deelneming hetzij uitdrukkelijk is verboden, hetzij in strijd is met de 
belangen der krijgstucht. 

d. aan boord van een oorlogsvaartuig, in de kazerne of in ene onder enige 
andere benaming tot huisvesting of verblijf van militairen aangewezen 
inrichting der Zee- of Landmacht, zonder toestemming van de comman
derende officier of andere militaire chef vergaderingen te houden, in
tekenlijsten te laten rondgaan, bijdragen te vragen, biljetten aan te slaan 
of inzamelingen te doen, van welke aard of tot welk doel ook; 

Opmerkingen: a. In het Voorlopig Reglement op de Inwendige Dienst is nader bepaald: 
dat voor vergaderingen als boven bedoeld de toestemming van de regi- 13 (.~) IDA 
mentscommandant vereist is; 
dat deze toestemming slechts wordt verleend, wanneer het geldt bespre
king van onderwerpen, welke geen dienstaangelegenheden betreffen, zoals 
ontspanning, sportbeoefening, feestvieringen e.d.; 
dat steeds een hiertoe door de regimentscommandant aan te wijzen officier 
met de leiding belast of aanwezig moet zijn. 
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b. Vergaderingen met het doel, enige dienstaangelegenheid te bespreken, 
mogen dus nimmer in de kazerne enz. worden toegelaten. Er zijn andere 
middelen, om mogelijke moeilijkheden tot oplossing te brengen (indienen 
van een verzoek of een klacht bij de militaire chef). 

c. Ook vergaderingen van militaire belangenverenigingen, hoezeer overigens 
geoorloofd, mogen niet in kazernes en andere inrichtingen der landmacht 
worden gehouden. 

d. Voor liefdadige inzamelingen zal veelal vergunning kunnen worden ver
leend. Echter dient tegen misbruik en partijdigheid te worden gewaakt. 

e. Het, in uniform gekleed, in het openbaar ten verkoop aanbieden ook van 
een overigens onschadelijk blad is door het Hoog Militair Gerechtshof als 
strijdig met de militaire orde gekenmerkt. Op dezelfde wijze zal men 
moeten oordelen over het in het openbaar optreden als collectant. 

e. deel te nemen aan openbare of andere vergaderingen, wanneer de com
manderende officier of plaatselijke militaire autoriteit het bijwonen 
daarvan door militairen, om redenen, ontleend aan de krijgstucht, ver
boden heeft." 

0 pmerking: Het deelnemen aan vergaderingen is dus in het algemeen geoorloofd; verreweg 
de meeste vergaderingen zijn immers uit krijgstuchtelijk oogpunt volkomen 
onschadelijk. 
De Garnizoenscommandant is echter gerechtigd voor de in het garnizoen aan
wezige militairen van de landmacht het deelnemen aan openbare en andere 
vergaderingen, uitvoeringen, voorstellingen, enz. om redenen, ontleend aan de 
krijgstucht of in het belang van de krijgsmacht, te verbieden. 

100. - Geheimhouding van militaire aangelegenheden. - ,,De militair is 
verplicht tot geheimhouding van gegevens betreffende de mobilisatie der 
strijdkrachten en de verdediging des lands, van seinregisters en van dienst
voorschriften, welke aan hem uit hoofde van zijn dienst bekend zijn, en blij
kens de daarin opgenomen aanwijzing als "geheim" of ene op andere wijze 
gedane mededeling, niet aan anderen mogen worden bekendgemaakt. 

De plicht tot geheimhouding blijft ook na het verlaten van de dienst 
bestaan. 

De militair is verboden: 

a. in dagbladen, tijdschriften of op andere wijze gegevens bekend te maken, 
welke de slagvaardigheid van de vloot of van het leger, of van enig onder
deel daarvan, betreffen of in het algemeen betrekking hebben op mili
taire maatregelen, waarvan de geheimhouding in 's lands belang wense
lijk is. In geval van twijfel daaromtrent zal hij, onder overlegging van het 
handschrift, vooraf inlichtingen ter zake inwinnen bij zijn commanderen
de officier of andere militaire chef. 

b. zonder toestemming van zijn commanderende officier of andere chef van 
rapporten, telegrammen, registers, staten, voordrachten en verdere op de 
dienst betrekking hebbende bescheiden, voor zover daarop het bepaalde 
in het eerste lid niet reeds van toepassing is, inzage te geven of de inhoud 
mede te delen aan personen, die niet tot de krijgsmacht behoren, of aan 
militairen, die niet uit hoofde van hun dienst daarmede bekend moeten 
zijn." 

Opmerkingen: a. Artikel 18 heeft betrekking op stukken, die uitdrukkelijk als van geheimen 
aard zijn aangemerkt door een daarop aangebrachte aanduiding "Zeer 
geheim", ,,Geheim", ,,Confidentieel" of "Dienstgeheim" (zie voor de 
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behandeling van dergelijke stukken het "Classificatievoorschrift 1949" 
(nr 2527). 
Artikel 19 (a en b) spreekt niet over een uitdrukkelijke aanduiding. Voor 
de toepasselijkheid van dit artikel sub a is het dus voldoende, dat de 
geheimhouding in 's lands belang wenselijk is. ,vie over militaire aange
legenheden voor de pers wil schrijven of voor vergaderingen, de radio enz. 
wil spreken, zal goed doen zijn concepten tevoren aan zijn militaire chef 
ter goedkeuring voor te leggen. 

b. De Minister van Oorlog heeft reeds in LO 1939/2 10-0 de n adruk gelegd 
op de geheimhoudingsplicht en er op gewezen, dat men ook in gesprekken 
over militaire aangelegenheden de nodige voorzichtigheid moet betrach
ten. Schijnbare kleinigheden Jmnnen voor kwaadwillenden reeds een 
belangrijke inlichting betekenen. 
Men herinnere zich de talrijke affiches, welke door de verschillende 
oorlogvoerenden werden aangeplakt met het doel, een ieder het belang 
van geheimhouding van militaire aangelegenheden voor ogen te houden 
(,,De muren hebben oren", ,,Feind hört mit" , ,,Even the Walls" e.d.) 
Aan de "veiligheidsdienst" wordt tegenwoordig dan ook bijzonder veel 
aandacht besteed. 

c. Verschillende vormen van schending van de geheimhoudingsplicht zijn 
strafrechtelijk strafbaar gesteld (zie hierover nader de 3e Afdeling van dit 
boekwerk pt 273). 

101.- Verboden geschriften. - ,,De militair is verboden: 

c. aan boord van een oorlogsvaartuig in de kazerne of in ene onder enige 19 (c) RK 
andere benaming tot huisvesting of verblijf van militairen aangewezen 
inrichting der Zee- of Landmacht te brengen, in zijn bezit te hebben of te 
verspreiden geschriften of afbeeldingen, welke op last van de militaire 
Overheid, om redenen ontleend aan de krijgstucht of in het belang der 
krijgsmacht, aldaar worden geweerd." 

Opmerkingen: a. Men spreekt vaak van "voor militairen verboden geschriften". Deze uit
drukking is niet geheel juist. Immers de militair is geheel vrij om 
kennis te nemen van welk geschrift dan ook. Verboden is slechts het 
in de kazerne of andere militaire inrichting brengen, in bezit hebben 
of verspreiden van geschriften welke voor krijgstucht of krijgsmacht 
schadelijk kunnen zijn. In een zich vrij noemend land moet de vrijheid 
van meningsvorming en meningsuiting zo min mogelijk aan banden 
worden gelegd, maar het is nu eenmaal met het militaire belang 
onverenigbaar, dat de kazerne gebezigd wordt voor propaganda, welke 
schadelijk is voor het leger en voor de tucht, en aanleiding kan geven tot 
het toespitsen van tegenstellingen. 

b. Uit de kazernes enz. worden geweerd alle uitgaven van het Algemeen LO 1949/ 351 
Nederlands Jeugd Verbond (A.N.J.V.) en voorts in het algemeen die ge- LO 1949/ 261 
schriften en boekwerken (ook knipsels daaruit) , waarvan de inhoud of de 
strekking nationaal-socialistisch, fascistisch, revolutionnair, anti-militaris-
tisch of radicaal-pacifistisch is. 

c. De militaire overheid, in casu de Minister van Oorlog, heeft bij Legerorder LO 1946/ 351 cno 
een lijst van geschriften bekendgemaakt, welke uit de kazerne moeten LO 1947 / 234 
worden geweerd. Uiteraard zijn dit publicaties welke regelmatig een LO 1949/ 155 
tuchtonderm.ijnende inhoud hebben, doch het verbod strekt zich ook uit 
tot afleveringen of nummers, welke bij uitzondering geen tuchtonder-
mijnende inhoud hebben. Aangezien ook andere geschriften, dan de op 
bedoelde lijst vermelde, een tuchtondermijnende inhoud kunnen hebben, 
is bij Legerorder tevens bepaald, dat wanneer andere clan de op die lijst 
vermelde geschriften, waarvan de inhoud of de strekking ten doel heeft de 
krijgstucht te ondermijnen, in de kazerne aanwezig zijn, deze geschriften 
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13 (2) IDA 

33IDB 

146,147 MS 

onverwijld moeten worden ter hand gesteld aan de compagniescomman
dant. 

d. Het aanbieden van geschriften aan militairen binnen het kazernecomplex 
en in andere tot huisvesting of verblijf van militairen aangewezen inrich
tingen en voorts in de rust van militaire oefeningen, mag alleen plaats 
vinden met vergunning van de regimentscommandant, die deze vergun
ning zal verlenen, wanneer de inhoud van die geschriften geen aanleiding 
kan geven tot wanorde of rustverstoring, en voorts wanneer de inhoud niet 
strijdig is met de krijgstucht, met de goede zeden en met de maatschappe
lijke orde. 

e. De regimentscommandant moet maatregelen treffen voor naleving van de 
regeling betreffende verboden geschriften; hij is verplicht, uit de kazerne 
alle geschriften te weren welker inhoud ondermijnend is voor de tucht, 
het gezag of de moraliteit. 

f. In de cantines moeten bladen of tijdschriften van verschillende richtingen 
ter lezing worden gelegd; de inhoud daarvan mag echter niet strijdig zijn 
met de tucht, de belangen van de militaire dienst, de goede zeden of de 
maatschappelijke orde. 

g. Het verspreiden van geschriften kan strafrechtelijk strafbare vormen 
aannemen, o.m. indien de bedoeling voorzit, de tucht te ondermijnen of 
een militair tot misdrijf op te ruien. 

20 (1) RK 102. - Zich onvergenoegd betonen. - ,,De militair is verboden zich zowel 
buiten als in tegenwoordigheid van zijn meerderen door onwilligheid, lijde
lijk verzet of op andere wijze onvergenoegd te betonen over de dienst in het 
algemeen of over bepaalde dienstbevelen of dienstvoorschriften, of wel door 
morren of op andere wijze ontevredenheid, feitelijk of lijdelijk verzet onder 
zijn kameraden aan te kweken of daartoe aan te sporen of aanleiding te geven. 

20 (2) RK Hij za l, ook waar het betreft verrichtingen, welke niet uit enig dienstbevel 
of dienstvoorschrift voortvloeien, gewillig en naar behoren medewerken in 
alles wat kan bijdragen tot een waardige vertegenwoordiging van Nederland 
of van de vloot en het leger of enig onderdeel daarvan." 
Opmerkingen: a. De militair, die onvergenoegd is, mag gebruik maken van het recht van 

beklag of van het recht, een verzoek in te dienen, om zijn onvergenoegd
heid ter kennis van zijn chefs te brengen en aldus te trachten, de oorzaak 
daarvan te doen wegnemen. 

146, 147 MS b. De handelingen, in dit artikel omschreven, kunnen onder bepaalde om-
standigheden de vorm aannemen van strafrechtelijk strafbare opruiing. 

c. Het gestelde in het tweede lid verplicht de militair, er zich van bewust te 
zijn dat de buitenstaander in hem niet in de eerste plaats de toevallig in 
militaire uniform gestoken staatsburger ziet, doch de representant van de 
krijgsmacht, van de Overheid, ja van de Staat, en zich daarnaar te gedra
gen, zowel bij zijn individueel optreden, als bij gelegenheden waar de 
medewerking van militairen wordt ingeroepen. 

21 RK 103. - Zich onttrekken aan dienstverplichtingen. - ,,De militair is ver-
boden: 

a. zich op enigerlei wijze willekeurig aan zijn dienstverplichtingen te ont
trekken; 

b. zonder verlof afwezig te zijn of misbruik te maken van een hem verleend 
verlof tot afwezigheid of van een hem verleend toestemming om voor 
dienstzaken of in zijn vrije uren zijn schip, de kazerne of in het algemeen 
de plaats, waar hij zich moet bevinden, te verlaten." 
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Opmerking: Verschillende vormen van de in dit artikel omschreven handelingen zijn straf
rechtelijk strafbaar gesteld (opzettelijke ongehoorzaamheid, ongeoorloofde 
afwezigheid, het verlaten van zijn post door een schildwacht, enz.); hiervoor 
wordt verwezen naar de 3e Afdeling van dit boekwerk. 

104. - Onbehoorlijk en de militair onwaardig gedrag. - ,,De militair is 22 RK 
verboden: 

a. het bezigen van vloeken en godslasteringen, van onzedelijke taal of lieder
lijke uitdrukkingen, zowel buiten als in dienst; 

b. zich te buiten te gaan aan alcoholhoudende dranken; 

c. schulden of grove verteringen te maken en zich aan grof spelen over te 
geven; 

d. te twisten of te vechten met kameraden of met burgers en baldadigheden 
te plegen zowel op de openbare weg als elders en in het algemeen zich 
schuldig te maken aan handelingen of gedragingen, waardoor de rust of 
orde wordt verstoord of de veiligheid in gevaar wordt gebracht; 

e. zich op te houden in woningen of inrichtingen, waarvan hem bekend is, 
dat daarin handelingen worden gepleegd in strijd met de goede zeden of 
waarvan door het bevoegd militair gezag de toegang aan militairen is 
ontzegd." 

Opmerking: ad a: In verschillende gemeenten bestaat een plaatselijk vloekverbod. 
ad b: 1. De aanwezigheid en de verkoop van sterke drank in kazernes enz. is 13, 63 IDA 

aan beperkende bepalingen onderworpen. 
2. Wanneer een militair krijgstuchtelijk wordt gestraft wegens of in bijl. G IDA 

verband met het zich te buiten gaan aan alcoholhoudende dranken, 
wordt daarvan op de straflijst melding gemaakt door aan de om-
schrijving van de strafreden het woord "dronkenschap" toe te voegen. 

ad c: Alle hazardspelen om geld zijn binnen het kazernecomplex verboden. 13 (4) IDA 
ad d: De Garnizoenscommandant is gerechtigd, voor de in het garnizoen 

aanwezige militairen het zich ophouden op door hem te bepalen plaat- 6 (6) GD 
sen (bijv. bepaalde beruchte straten) of de toegang tot en het verblijf in 
bepaalde woningen of inrichtingen (bijv. café's en verdachte huizen) om 
redenen, ontleend aan de krijgstucht of in het belang van de krijgsmacht, 
te verbieden. 

105. - Eerbiediging van eens anders eigendom; inkwartiering. - ,,De 23 (I) RK 
militair zal alle eigendom van anderen eerbiedigen. 

Schade, door de militair aan anderen toegebracht, kan, overeenkomstig de 23 (2) RK 
administratieve reglementen door het bevoegd militair gezag op zijn soldij 
worden verhaald. 

De militair zal, ingekwartierd zijnde, de kwartiergever geen overlast aan- 23 (3) RK 
doen en zich inschikkelijk betonen. Bij vermeende tekortkomingen van de 44 lkW 
kwartiergever ten aanzien van zijn verpleging, zal hij zijn bezwaren daarover 
inbrengen bij de meerdere, onder wiens rechtstreeks bevel hij gesteld is." 
Opmerkingen: a. Dit artikel doelt ook op eigendommen van het Rijk, waarmede soms op 

onverantwoordelijke wijze wordt omgesprongen. 
b. Gebrek aan eerbied voor eens anders eigendom kan vormen aannemen, 

welke strafrechtelijk strafbaar zijn gesteld (diefstal, vernieling, enz.). 

106. - Hulpverlening door militairen. - ,,De militair is verplicht ook 
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24 (1) RK buiten dienst aan burgerlijke dienaren van de openbare macht, onder welke 
omstandigheden ook en zelfs zonder vordering, medewerking te verlenen. 

24 (2) RK Hij zal zich aan die verplichting niet onttrekken, ook al zou hij zich aan 
dadelijk gevaar blootstellen. Laf heid en vreesachtigheid stempelen de militair 
tot een onbruikbaar soldaat." 

146 SV Opmerkingen: a. Elke opsporingsambtenaar heeft de bevoegdheid, in de uitoefening van 
zijn ambtsverrichtingen de hulp in te roepen van de gewapende macht, 
aan welke vordering onmiddellijk moet worden voldaan; dit geldt ook de 
individuële militair. 

b. Onder medewerking valt ook het gevolg geven aan stoptekens en andere 
verkeersaanwijzingen van de politie, alsmede het verstrekken van inlich-

184 SR tingen, het zich legitimeren enz. wanneer dit door burgerlijke dienaren 
van de openbare macht wordt gevraagd. 

25 (1) RK 

25 (2) RK 

25 (3) RK 

25 (4) RK 
68!\IAR 

LO 1947/ 223 

26 (1) RK 

26 (2) RK 

c. Is de militair er getuige van, dat burgerlijke dienaren van de openbare 
macht zich in moeilijkheden bevinden (bijv. bij ongeregeldheden), dan zal 
hij ook zonder een vordering tot hulpverlening af te wachten, deze diena
ren bijstaan; de hulpverlening moet echter worden gestaakt indien be
doelde dienaren verklaren de hulp niet of niet meer te verlangen. 

d. Zie over hulpverlening aan schildwachten en patrouilles pt 108. 

107. - Tenue, netheid, zindelijkheid, hygiëne. - ,,De militair zal steeds 
goede zorg dragen voor zijn uiterlijk voorkomen, zo wat zijn kleding als wat 
zijn lichamelijlie zindelijkheid betreft, en is gehouden tot stipte nakoming van 
de voorschriften betreffende de verschoning en het onderhoud van zijn 
kleding en nachtlegergoederen, de reiniging en verzorging van het lichaam en 
het onderhouden van zijn wapens en verdere uitrustingsstukken, alsmede van 
de bepalingen betreffende de tenue . 

Hij zal ook ten aanzien van de plaatsen, hem aan boord, in de kazerne of 
elders vanwege het militair gezag tot verblijf of slaapplaats aangewezen orde, 
netheid en zindelijkheid betrachten. 

Hij, die behept is met enige onreine ziekte, is verplicht zich onverwijld 
daarvoor onder behandeling te stellen van de of Jicier van gezondheid. 

De militair is verplicht, in geval van ziekte of lichamelijke gebreken, zich te 
onderwerpen aan de genees- of heelkundige behandeling, welke door de 
officier van gezondheid tot zijn herstel of geschiktmaking voor de militaire 
dienst wordt nodig geoordeeld, voor zover die behandeling niet betreft het 
ondergaan van enige kunstbewerking. Zodanige kunstbewerking mag zonder 
voorafgaande toestemming van de lijder niet plaats hebben." 
Opmerkingen: a. Het spreekt vanzelf dat de officier van gezondheid geen toestemming 

behoeft tot het verrichten van een kunstbewerking indien de militair in 
levensgevaarlijke toestand verkeert. 

b. Onder kunstbewerking wordt ook begrepen het chloroformeren en de 
vaccinatie. 

c. H et is de commandanten geoorloofd te trachten, door overreding degenen, 
die zich niet aan vaccinatie wensen te onderwerpen, van inzicht te doen 
veranderen; dwang of onheuse behandeling om dit te bereiken is echter 
verboden. 

108. - Schildwacht, wacht, patrouille. - "De schildwacht, en in het alge
meen de met enige wacht- of patrouilledienst belaste militair, zal onder alle 
omstandigheden zijn consignes of orders nauwgezet opvolgen. 

De schildwacht en de met enige wacht- of patrouilledienst belaste militair 
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zal tot handhaving van zijn consignes of orders, of ter verdediging in geval 
van aanranding, zo nodig van de wapens gebruik maken. 

leder militair is verplicht, de schildwacht of de troepenafdeling, belast met 26 (3) RK 
wacht- of patrouilledienst te gehoorzamen en in moeilijke omstandigheden, 
ook zonder verzoek, hulp te verlenen. De gehoorzaamheidsplicht geldt niet 
voor de militair, aan wien de schildwacht of de troepenafdeling, als zodanig, 
ondergeschikt is." 
Opmerkingen: a. De schildwacht, de wacht en de patrouille verrichten een belangrijke en 

verantwoordelijke taak; daarom moeten enerzijds op hun tekortkomingen 
strenge maatregelen en straffen kunnen volgen, anderzijds moeten zij in 
staat gesteld worden, hun taak naar behoren te verrichten; vandaar de 
bepalingen van dit artikel. 

b. Het spreekt vanzelf , dat ernstige vormen van plichtsverzaking strafrech- 129 MS 
telijk strafbaar zijn gesteld. 

c. Dat de schildwacht en de troepenafdeling, belast met wacht- of patrouille- 128 MS 
dienst tot op zekere hoogte gelijk gesteld zijn met een meerdere, is bespro· 
ken in pt 55. 

d. Onder schildwacht wordt verstaan ieder militair, die met geweer of ge· 69 MS 
trokken zijdgeweer gewapend of van een door de Koningin vast te stellen 
kenteken voorzien, op post of uitkijk is gesteld (onder geweer te verstaan 
ieder schietwapen, mits niet in een tas geborgen; onder zijdgeweer te 
verstaan sabel of klewang, c.q. bajonet; het bij KB vastgesteld teken is 
een band met het woord "schildwacht" te dragen aan de Iinkerbovenann). 

e. De schildwacht, die zich beroept op overmacht, noodweer, ambtelijk bevel 74 IMST 
of wettelijk voorschrift, welke gronden de strafbaarheid van een door hem 
als zodanig gepleegd strafbaar feit zouden uitsluiten, wordt geacht recht-
matig te hebben gehandeld totdat het tegendeel aannemelijk is gemaakt; 
doorg·aans geldt de regel , dat wie zich op een der genoemde strafuitslui
tingsgronden beroept, de aanwezigheid daarvan moet bewijzen; in verband 
met zijn moeilijke positie is deze bewijslast van de schildwacht afgenomen. 
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HOOFDSTUK VIII. 

DE MEERDERE EN DE HANDHAVING VA1 DE KRIJGSTUCHT. 

§ 25. 

Aankweken en onderhouden van tucht. 

109. - Voorkomen is beter dan genezen. - In § 20 is gesproken over de 
taak van de Overheid, welke de omstandigheden moet scheppen die hand
having van een goede krijgstucht mogelijk maken. Er is op gewezen dat op 
iedere meerdere een dergelijke verplichting rust. In dit hoofdstuk wordt 
behandeld het optreden van de meerdere terzake van gepleegde krijgstuchte
lijke vergrijpen. Maar er kan niet genoeg de aandacht op worden gevestigd (en 
het is daarom dat hier § 20 nog eens in herinnering wordt gebracht), dat 
de meerdere die uitsluitend repressief optreedt, minder dan half werk doet. 
De mindere zal in hem niet de ware chef, niet de vertrouwde leider zien, doch 
slechts een soort politieagent die klaar staat om proces-verbaal op te maken en 
die hij dus zoveel mogelijk zal trachten te ontlopen of te misleiden. Een goede 
krijgstucht wordt niet verkregen door het maken van rapport en door het 
opleggen van straf, doch door lering en opvoeding, door doelmatige regeling 
van de dienst en door afdoende controle, door menswaardige behandeling en 
voortdurende zorg en, niet in de laatste plaats, door het voorbeeld van de 
meerdere! Hetgeen omtrent dit alles is gezegd in de vorige hoofdstukken 
wordt dan ook hier nog eens in herinnering gebracht. 

110. - De zachte en de harde hand. - De meerdere in de krijgsmacht loopt 
hetzelfde gevaar, dat ook andere opvoeders in het gezin of in de school be
dreigt, het gevaar namelijk van in uitersten te vervallen. Er zijn meerderen 
die, hetzij uit te vèrgaande goedmoedigheid, hetzij uit zwakte, hetzij uit vrees 
voor moeilijkheden, hetzij uit gemakzucht er voor terugdeinzen, veel van hun 
minderen te vragen. Dergelijke meerderen doen hun "zorg" ontaarden in een 
vertroetelen van de mindere, en gemaakte fouten merken zij liever niet op. 
Al mogen zulke meerderen zich een schijn van populariteit weten te verwer
ven, zij kweken hun mannen zeker niet op tot goede soldaten, bezield met 
team-spirit en geestelijk bereid en in staat tot het brengen van een offer. Deze 
fout zal zich wreken zodra zich moeilijke omstandigheden voordoen. 
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Het andere uiterste vormt de dienstklopper, die zijn mannen voortdurend 
onder druk houdt, die meent met voorschriften en bevelen, met bars optreden 
en strenge straffen alles te kunnen bereiken. Het is de meerdere die zijn 
mensen als het ware met geweld aan de tucht onderwerpt en bij wiens troep 
de uiterlijke tucht dan ook in den regel goed ontwikkeld is. Zijn methode is 
echter minder geschikt om de innerlijke tucht tot ontplooiïng te brengen en 
zijn minderen te vormen tot bereidwillige en onder de moeilijkste omstandig
heden betrouwbare medewerkers. 

lll. - Onafgebroken handhaving van de tucht. - Tussen de bovenge
schetste uitersten in zal de meerdere zijn weg moeten zoeken. Doch welke de 
instelling van de meerdere ook moge zijn, en welke methodes hij ook moge 
toepassen, voor het aankweken en het in standhouden van een goede krijgs
tucht is het onontbeerlijk, dat deze zonder onderbreking wordt gehandhaafd 
in de dagelijkse practijk van de militaire dienst en het is deze onafgebroken 
handhaving van de tucht welke de eerste taak uitmaakt van ieder, die in de 
krijgsmacht met enig gezag is bekleed. Deze algemene verplichting is o.m. 
vastgelegd met de volgende woorden: 

"Hare Majesteit de Koningin begeert, dat bij alle onderdelen de krijgstucht 1 IDA 
naar de eis warde onderhouden op een wijze welke, gegrond op rechtvaardig-
heid en standvastigheid, de ondergeschikten tot goede plichtsvervulling aan
spoort." 

Dit "onderhouden van de krijgstucht" vereist goede voorschriften, goede 
bevelen, goede overheidszorg, goede lering en een goed voorbeeld, doch óók 
is het nodig dat door de meerderen (en zo nodig met zeer veel kracht) wordt 
opgetreden indien door de militair een vergrijp tegen de krijgstucht wordt 
gepleegd. Het Reglement betreffende de Krijgstucht schrijft in dit verband 
voor: 

"De krijgstucht zal gehandhaafd worden met waardigheid en ernst, op een 28 (1) RK 
krachtige, doch tevens menskundige en rechtvaardige wijze. 

De meerdere zal de aan hem ondergeschikte militairen door voorbeeld, 28 (2) RK 
aanmoediging en beloning opwekken tot getrouwe plichtsvervulling, doch, 
waar nodig, ook met gestrengheid tegenover hen optreden door terechtwijzing 
en, desbevoegd, door krijgstuchtelijke bestraffing, dan wel door verwijzing 
naar de militaire rechter overeenkomstig de wet." 
Opmerkingen: a. Zie over de bevoegdheid tot krijgstuchtelijke bestraffing§ 33. 

b. Zie over de bevoegdheid tot verwijzing naar de militaire rechter de 
4de Afdeling van dit boekwerk; deze bevoegdheid komt slechts aan één of 
enkele hoge autoriteiten toe. 

§ 26. 

Optreden van de meerdere tegen krijgstuchtelijke vergrijpen. 
ll2. - De meerdere is altijd tot optreden verplicht. - De vraag, of een 

meerdere altijd verplicht is, op te treden tegen te zijner kennis gekomen 
krijgstuchtelijke vergrijpen, wordt in het Reglement betreffende de Krijgs
tucht op ondubbelzinnige wijze beantwoord: 
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27 (1) RK "De handhaving van de krijgstucht is opgedragen aan ieder, die bij de 
krijgsmacht met enig gezag is bekleed, en in het bijzonder aan de comman
derende officieren, daarin bijgestaan door de onder hun bevel dienende 
officieren en onderofficieren, terwijl ieder militair verplicht is tot de instand
houding van een goede krijgstucht mede te werken. 

27 (2) RK De meerdere die nalaat op te treden tegen te zijner kennis gekomen krijgs-
tuchtelijke vergrijpen maakt zich daardoor zelf aan een krijgstuchtelijk ver
grijp schuldig." 

De militair heeft dus in het algemeen een verplichting, mede te werken tot 
de instandhouding van een goede krijgstucht. Het is niet de bedoeling van 
deze bepaling, dat de militair melding maakt van ieder vergrijp, door een 
kameraad begaan. De goedwillende zal echter door een kameraadschappelijke 
vermaning, en zeker niet in het minst door zijn persoonlijk gedrag de bedoelde 
medewerking kunnen verlenen. 

De meerdere, dat wil dus zeggen iedere meerdere, heeft echter ongeacht zijn 
rang de uitgesproken verplichting, op te treden tegen elk door een mindere 
gepleegd krijgstuchtelijk vergrijp, waarvan hij kennis draagt. Het is hierbij 
onverschillig of de meerdere in dienst is, dan wel verlof of bewegingsvrijheid 
heeft. Ook om deze reden zegt men wel, dat de militair 24 uur per dag dienst 
heeft. 

Ook is het onverschillig, of de meerdere in uniform dan wel in burger 
gekleed is. 
Opmerking: De reserve-officier, tijdens zijn groot verlof in burger gekleed, is doorgaans geen 

militair in de zin der wet en dus ook geen miliLair meerdere, zodat boven
genoemde verplichting onder die omstandigheden niet op hem rust (zie ook 
pt 34). 

27 (3) RI, ,,De commanderende officieren zijn aansprakelijk voor de tucht onder de 
militairen die onder hun bevel staan. In het bijzonder zijn zij verantwoordelijk 
voor de misdragingen hunner ondergeschikten, voor zover die zijn toe te 
schrijven aan hun toegevendheid, onachtzaamheid of nalatigheid in de uit
oefening van het gezag." 

Zoals de commanderende officieren verantwoordelijk zijn tegenover hun 
chefs, zo zijn de officieren en onderofficieren verantwoordelijk tegenover hun 
commanderende officier (regiments- of overeenkomstige commandant) voor 
de wijze waarop zij de tucht handhaven. Deze verantwoordelijkheid zullen wij 
nog verschillende malen aanroeren. 

113. - Middelen, waarover de meerdere beschikt. - De meerdere beschikt 
bij het optreden tegen een te zijner kennis gekomen krijgstuchtelijk vergrijp 
in het algemeen over drie middelen, namelijk: 

1. terechtwijzing toedienen; 
2. rapport maken; 
3. voorlopig arrest aanzeggen. 

Deze drie middelen kunnen door ieder meerdere worden gehanteerd. De 
bevoegdheid tot krijgstuchtelijke bestraffing en die tot verwijzing naar de 
militaire rechter komen slechts aan bepaalde categorieën van meerderen toe 
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en blijven hier buiten bespreking (zie daaromtrent resp. § 33 en de 4de Afd.). 

Opmerking: H et ligt voor de hand, dat een meerdere die een onder zijn eigen bevelen 
dienende mindere moet corrigeren, daartoe over meer middelen beschikt, dan 
hem ten dienste staan wanneer de mindere niet onder zijn bevelen dient. Men 
kan bijv. bij de instructie een mindere, die onvoldoende ijver betoont, in het 
gareel brengen door hem de oefening enige malen te laten herhalen of door 
hem, zo mogelijk, na afloop van de les nog te laten dooroefenen. 

De meerdere heeft de vrijheid, in ieder geval zelf uit te maken welk middel 
hij zal aanwenden. Slechts in enkele gevallen is bijv. het maken van rapport 
uitdrukkelijk voorgeschreven (bijv. wachtrapporten, inspectierapporten, 
enz.). Doorgaans echter is de meerdere vrij, doch hij is dan ook verantwoorde
lijk voor zijn keuze, want de meerdere die wel optreedt, maar dit niet krachtig 
genoeg doet, schiet vrijwel evenzeer tekort in de op hem rustende taak als 
degene, die in het geheel niet optreedt. 

114. - Doel, dat met het optreden wordt beoogd. - In het algemeen kan 
men zeggen, dat het doel, dat met het optreden van de meerdere wordt beoogd, 
drieledig is, nml.: 

1. Allereerst moet de meerdere de onkrijgstuchtelijke gedraging of toestand 
doen ophouden. 

2. Dan moet de dader worden gecorrigeerd, zodat deze zijn fout inziet en 
niet gemakkelijk in herhaling zal vervallen. 

3. Tenslotte moet het gezag worden bevestigd, zowel tegenover de dader 
zelf als tegenover andere militairen, die van het krijgstuchtelijk vergrijp 
op de hoogte zijn geweest en op wier toekomstig gedrag het optreden van 
de meerdere grote invloed kan hebben. 

Voorbeeld: 
Drie soldaten lopen langs de openbare weg, twee hunner zijn correct 
gekleed, de derde echter loopt in onbehoorlijk tenue. Een passerende 
meerdere houdt de betrokkene staande, laat hem zijn tenue in orde 
brengen ( doen ophouden van het vergrijp) en brengt hem het onbehoor
lijke van zijn gedrag onder het oog (correctie van de dader). Gebeurt een 
en ander op waardige en vastberaden wijze, dan is hierdoor tevens indruk 
gemaakt op de beide andere soldaten, die hebben gemerkt dat de tucht 
ook in de practijk gehandhaafd wordt (bevestiging van het gezag). Zou de 
meerdere de slordige soldaat niet hebben terecht gewezen, dan zouden 
diens kameraden zich bij een volgende gelegenheid wellicht uit gemak
zucht ook minder correct hebben gekleed. 

115. - Factoren, welke de wijze van optreden bepalen. - Zal de wijze van 
optreden van de meerdere enerzijds worden beïnvloed door het doel, dat deze 
met zijn optreden beoogt, anderzijds zal hij zich moeten laten leiden door: 

1. de ernst van het gepleegde vergrijp; 
2. de omstandigheden waaronder het vergrijp is begaan; 
3. de persoon van de dader. 
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Er moet een zeker evenwicht zijn tussen de mate, waarin de krijgstucht door 
het vergrijp is geschonden, en het middel, waarmede de meerdere tegen die 
schending optreedt. 

Het heeft geen zin, de mindere, die zich eens een keer aan een licht vergrijp 
schuldig heeft gemaakt, te behandelen alsof hij een halve misdadiger is. De 
mindere voelt het zeer goed aan, als een meerdere bij zijn optreden onnodig 
fors te werk gaat, en hij is geneigd, er verborgen zwakte achter te zoeken. Het 
gezag van de meerdere zal er dan niet mee gebaat zijn, hoogstens maakt deze 
zich gevreesd, doch wie gevreesd wordt heeft in de regel geen vertrouwen. 

Aan de andere kant moet de meerdere er ook voor oppassen dat hij niet te 
slap optreedt. Al is de algemene regel, dat men moet trachten het gewenste 
resultaat met een zo eenvoudig mogelijk middel te bereiken, er kunnen zich 
omstandigheden voordoen, welke een zéér fors optreden vereisen! 

De taak, welke ten deze op de schouders van de meerdere rust, is voorwaar 
niet licht! Daarom is het zo belangrijk dat bij de selectie van aspirant-kader
leden mede gelet wordt op de aanwezigheid van karaktereigenschappen welke 
het de betrokkene mogelijk kunnen maken, zich onder moeilijke omstandig
heden te doen gelden, zonder direct in uitersten te vervallen. Doch ook 
ervaring kan men niet ontberen en de practijk leert dan ook dat het hand
haven van de krijgstucht gemakkelijker wordt naarmate men langer in 
militaire dienst is geweest. 

De hogere chefs moeten hun ondergeschikten opleiden, leiding geven 
en hen met raad en daad bijstaan. Een voortdurend toezicht is daarbij onont-

70 WK heerlijk. leder meerdere is dan ook verplicht "zoveel mogelijk er voor te 
waken, dat de onder zijn bevelen gestelden een rechtvaardig, verstandig en 
gepast gebruik maken" van de hun bij de wet toegekende bevoegdheden met 
betrekking tot de handhaving van de krijgstucht. 

§ 27. 

Toedienen van een terechtwijzing. 

116. - De terechtwijzing. - Over de terechtwijzing spreekt het Reglement 
betreffende de Krijgstucht als terloops: 

28 (2) RK "De meerdere zal de aan hem ondergeschikte militairen door voorbeeld, 
aanmoediging en beloning opwekken tot getrouwe plichtsvervulling, doch, 
waar nodig, ook met gestrengheid tegenover hen optreden door terecht
wijzing ... " 

Waarin de terechtwijzing moet bestaan, wordt in het Reglement niet nader 
aangegeven en daardoor wordt aan de meerdere die dit middel wil aanwen
den, een zéér grote speling gelaten. Vaak is het al voldoende, wanneer hij de 
overtreder eens bestraffend aanziet! Een goed verstaander heeft aan deze 
vorm van terechtwijzing genoeg, vooral als hij de meerdere als een krachtige 
figuur heeft leren kennen. Maar de terechtwijzing kan ook in de vorm van 
een geweldige uitbrander worden gegeven. En tussen deze uitersten liggen 
genoeg varianten. 

118 

verzorgen e 
Zo zal een 

toont opdra 
De meen! 

echter met 

en Reglem 
worden ge 
lijke vergrij 
digewil bre 

Al zal de 

Y-cie
.n

l



116-119 

Opmerking: Vloeken en bezigen van ruwe taal is verboden en het gebruik van voor de 22 RK 
mindere kwetsende of kleinerende uitdrukkingen moet worden vermeden. 
Onder bepaalde omstandigheden kan het zijn nut hebben, de mindere tegen-
over diens kameraden enigszins belachelijk te maken, doch men moet dan laten 
merken, dat het goedmoedig bedoeld is. 

Heeft de meerdere met zijn terechtwijzing, in welke vorm dan ook toege
diend, bereikt, dat de mindere zijn onkrijgstuchtelijke houding laat varen, 
dan moet hij zich nog afvragen of met de terechtwijzing kan worden volstaan, 
dan wel of het nodig is van het gebeurde rapport op te maken, c.q. terzake aan 
de delinquent voorlopig arrest aan te zeggen (zie daarvoor§§ 28 en 29). 

117. - Terechtwijzing en berisping. - De terechtwijzing is een maatregel, 
welke door iedere meerdere kan worden genomen en welke niet op de straflijst 
van de mindere wordt vermeld. 

Deze maatregel moet worden onderscheiden van de krijgstuchtelijke straf 
van berisping, welke uitsluitend door een tot straffen bevoegde meerdere kan 
worden opgelegd en wèl op de straflijst van de mindere wordt vermeld. 

Juist omdat in het gewone spraakgebruik de woorden "terechtwijzing" en 
"berisping" vrijwel dezelfde betekenis hebben, houde men dit verschil goed 
in het oog, en gebruike men de term "berisping" uitsluitend wanneer men de 
krijgstuchtelijke straf van die naam bedoelt (zie verder pt 134). 

118. - Opvoedkundige maatregelen. - Een terechtwijzing kan gepaard 
gaan met opvoedkundige maatregelen, in het bijzonder wanneer de meerdere 
te doen heeft met een mindere met wiens opleiding en opvoeding hij mede 
belast is. 

Zo zal een pelotonscommandant een soldaat die met ongepoetste schoenen 
bij de dienst komt, kunnen opdragen na afloop van de dienst deze schoenen te 
verzorgen en daarmede buiten de diensturen inspectie te komen maken. 

Zo zal een instructeur een leerling die onvoldoende ijver of belangstelling 
toont opdrachten kunnen geven, waaraan deze in zijn vrije tijd moet werken. 

De meerdere geniet ten deze een zekere mate van vrijheid, waarvan hij 
echter met tact gebruik moet maken. Elke willekeur moet hierbij worden 
vermeden en de meerdere moet binnen de grenzen van zijn eigen ressort 
blijven. 

§ 28. 

Opmaken van rapport. 
119. - Het rapport. - Het rapport wordt niet met zoveel woorden in Wet 

en Reglement genoemd, doch het is het onvermijdelijke middel dat moet 
worden gebezigd als de meerdere het door hem geconstateerde krijgstuchte
lijke vergrijp ter kennis van een tot straffen bevoegd meerdere van de schul
dige wil brengen. 

Al zal de wetenschap, dat rapport is _of zal worden opgemaakt, doorgaans 
niet nalaten indruk te maken op de gerapporteerde, het rapport kan op zich 
zelf niet bewerkstelligen, dat ogenblikkelijk een eind wordt gemaakt aan een 
onkrijgstuchtelijke gedraging of toestand. Het heeft zijn volledige uitwerking 
pas na verloop van enige tijd, namelijk wanneer de meerdere, die het rapport 
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ontvangt, naar aanleiding daarvan tot maatregelen is overgegaan. 
Aangezien de eerste verplichting van de meerdere ter handhaving van de 

krijgstucht hierin bestaat, dat hij (zo mogelijk) een eind moet maken aan de 
onkrijgstuchtelijke gedraging of toestand, zal die meerdere in de meeste ge
vallen éérst door het geven van een terechtwijzing en (of) het nemen van 
andere maatregelen het vergrijp moeten doen eindigen. Daarna zal hij pas 
hebben te overwegen of het noodzakelijk of wenselijk is, bovendien rapport 
op te maken. 

Voorbeeld: 
"\Vanneer een officier van piket een schildwacht slapende op zijn post 
aantreft, mag hij niet op zijn tenen wegsluipen om rapport te gaan op
maken, doch is het zijn eerste verplichting, de man wakker te maken en 
te zorgen dat deze zijn plicht weder opvat, of z.n. door een andere 
vervangen wordt; daarna wordt rapport opgemaakt. 

Slechts in die gevallen, waarin optreden op andere wijze voor de meerdere 
niet mogelijk is, zal diens optreden zich (noodgedwongen) moeten beperken 
tot opmaken van rapport. 

Voorbeeld: 
Wanneer een officier te voet op de openbare weg wordt ingehaald door 
een snel-rijdende militaire auto met militairen die zich door slordige 
tenue en onmatig geschreeuw in strijd met de krijgstucht gedragen, is 
ogenblikkelijk ingrijpen doorgaans niet mogelijk en moet de betrokken 
officier zich wel bepalen tot het opnemen van het nummer van de auto 
en het maken van rapport. 

Rapport zal overigens in hoofdzaak moeten worden opgemaakt als de 
meerdere van oordeel is, dat de terechtwijzing en de verdere door hem 
genomen maatregelen niet voldoende zijn geweest voor een blijvende correctie 
van de schuldige of om indruk te maken op andere militairen, die van de 
onkrijgstuchtelijke gedraging getuige zijn geweest en dat om die redenen de 
tot straffen bevoegde meerdere in de afdoening moet worden betrokken, 
alsook wanneer het gebeurde zó ernstig is, dat de tot straffen bevoegde 
meerdere van de schuldige daarvan niet onkundig mag blijven. Het rapport 
stelt dan de tot straffen bevoegde meerdere in de gelegenheid, te overwegen 
of al dan niet straf moet worden opgelegd. 

Hoewel de meerdere, die een krijgstuchtelijk vergrijp constateert, in be
ginsel vrij is, zelf uit te maken, of het al dan niet nodig is, van het gebeurde 
rapport op te maken, draagt hij voor zijn beslissing ten deze ook de volle 
verantwoordelijkheid. Wie tekort schiet met betrekking tot de handhaving 
van de krijgstucht, stelt zichzelf aan terechtwijzing of bestraffing bloot. Dit 
'geldt óók bij nalatigheid om rapport op te maken in gevallen waarin dit 
kennelijk noodzakelijk is. 

Besluit de meerdere, rapport op te maken, dan is het gebruikelijk, hoewel 
niet dwingend voorgeschreven, dat hij de betrokken mindere daarvan in 
kennis stelt (z.g. ,,rapport aanzeggen"). Deze kan er dan rekening mee houden, 
dat de zaak voor hem waarschijnlijk nog niet afgelopen is. 
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Voor het opmaken van een rapport heeft men naam, legernummer en 
onderdeel van de betrokken mindere nodig. Tenzij de meerdere de mindere 
kent, zal hij deze dus moeten opdragen hem die gegevens te verstrekken. 
Controle aan de hand van het legitimatiebewijs verdient hierbij aanbeveling. 
Opmerking: Reeds het vragen naar die gegevens moet als een dienstbevel worden beschouwd. 

Niet of on juist antwoorden is als ongehoorzaamheid strafbaar. 

Het dreigen met het opmaken van rapport als middel om de orde te 
herstellen behoort in het algemeen achterwege te blijven. Immers het zou 
kunnen worden opgevat als een aanwijzing, dat de optredende meerdere geen 
vertrouwen heeft in eigen kracht en daarom maar dadelijk de figuur van de 
tot straffen bevoegde meerdere naar voren haalt. 

De meerdere moet zo enigszins mogelijk door eigen gezag en door de kracht 
van zijn optreden een eind maken aan de schending van de krijgstucht. ·wèl 
kan het in bepaalde gevallen gewenst zijn, bij wijvi van waarschuwing voor de 
toekomst, te wijzen op de mogelijkheid van rapporteren. 

Voorbeeld: 
Een onderofficier, tegen wien soldaat A. reeds enige malen nogal brutaal 
is opgetreden, deelt deze man, nadat hij hem behoorlijk op zijn nummer 
heeft gezet, mede: ,,A., ik begin er nu genoeg van te krijgen; als dit nog 
eens gebeurt maak ik er onherroepelijk rapport van!". 

120. - Door wie, in welke vorm en op welk tijdstip rapport wordt 
gemaakt. - Als algemene regel geldt, dat rapport wordt opgemaakt door de 
meerdere, die het vergrijp heeft geconstateerd, in persoon. 

Deze meerdere kan het opmaken van rapport ook opdragen aan een lager
geplaatste meerdere van de verdachte, mits laatstgenoemde meerdere zelf het 
vergrijp óók heeft geconstateerd. 

Voorbeeld: 
Een compagniescommandant constateert bij een inspectie dat een soldaat 
zijn geweer niet behoorlijk onderhouden heeft; hij kan nu de eveneens 
bij die inspectie aanwezige pelotonscommandant van de schuldige op
dragen, van een en ander rapport op te maken. 

Het is echter onjuist, het opmaken van rapport op te dragen aan iemand, 
die van het gepleegde vergrijp geen getuige is geweest en die dus slechts zou 
kunnen rapporteren "van horen zeggen". In een dergelijk geval behoort de 
(hogere) meerdere, die het vergrijp heeft geconstateerd, zelf rapport op te 
maken. 

Het rapport kan mondeling worden gedaan. Doorgaans wordt het echter 
schriftelijk ingediend bij de onmiddellijke chef van degene die het rapport 
opmaakt, met inachtneming van het in pt 122 aangegeven model. 

Behoort de gerapporteerde niet tot hetzelfde onderdeel als degene, die het 
rapport opmaakt, clan wordt het schriftelijke rapport door de zorg van ge
noemde chef langs de hiërarchieke weg toegezonden aan de tot straffen 
bevoegde meerdere van de gerapporteerde. 

Schriftelijke rapporten over eenvoudige aangelegenheden betreffende mili-
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tairen van het eigen onderdeel worden bij de meeste onderdelen ingeschreven 
in een op het bureau aanwezig rapporten-cahier. 

Als algemene regel geldt, dat het rapport moet worden opgemaakt zo 
spoedig mogelijk na het constateren van het krijgstuchtelijk vergrijp. 

121. - Inhoud van het rapport. - Het rapport moet duidelijk en beknopt, 
doch volledig de feiten en omstandigheden, onder aanduiding van tijd en 
plaats, vermelden, zodat de chef, die het rapport in handen krijgt, zich een 
duidelijk beeld kan vormen van het gebeurde. 

Slechts datgene wordt gerapporteerd wat degene, die het rapport opmaakt 
zelf heeft waargenomen of gehoord, c.q. onder vermelding van de bron. 

Voorbeelden: 
1. Rapporteert een sergeant o.m.: ,,soldaat Q heeft verzuimd zijn 

wolletje op te maken", dan geeft hij te kennen, dat hij dit verzuim 
persoonlijk heeft geconstateerd. 

2. Rapporteert een sergeant: ,,de korporaal Z heeft mij gemeld, dat 
soldaat Q zijn wolletje niet heeft opgemaakt" dan blijkt duidelijk, 
dat niet de sergeant, doch de korporaal Z het verzuim heeft gecon
stateerd. In feite is hier sprake van een mondeling rapport van 
korporaal Z aan de sergeant, gevolgd door een schriftelijk rapport 
van laatstgenoemde. 

Het is niet nodig, het geconstateerde vergrijp te qualificeren, d.w.z. een 
naam te geven. Dit kan men aan de tot straffen bevoegde meerdere overlaten. 

Voorbeeld: 
Men rapporteert niet: ,,Soldaat P heeft onvoldoende zorg aan zijn kleding 
besteed". Dit is een qualificatie, welke geen enkel licht werpt op wat er 
feitelijk gebeurd is; waarin die onvoldoende zorg heeft bestaan, of er al 
dan niet verzachtende of verzwarende omstandigheden aanwezig waren, 
blijft duister. 
In een dergelijk geval doet men beter te rapporteren: ,,Op de .... te .... 
constateerde ik, dat de kleding van soldaat P overdekt was met grote 
moddervlekken en spatten, kennelijk opgedaan tijdens de velddienst
oefening, welke de dag tevoren was gehouden. Soldaat P had verzuimd, 
zijn kleding te reinigen. Reeds tweemaal tevoren heb ik hem voor een 
dergelijk verzuim ernstig moeten onderhouden". 

Het rapport dient melding te maken van naam, voorletters, legernummer, 
militaire positie en onderdeel, zowel van degene, die het rapport opmaakt 
zelf, als van de gerapporteerde en van eventuele getuigen. 
Opmerking: De term "militaire positie" is hier gebruikt, omdat vaak met vermelding van 

de rang niet kan worden volstaan, doch bovendien vermelding van een functie 
of hoedanigheid nodig kan zijn (bijv. wachtcommandant, kamerwacht, officier 
van piket, menagemeester, bijkok, motortransportofficier, enz.). 

Van burger-getuigen, die slechts bij uitzondering in een krijgstuchtelijke 
zaak betrokken zullen zijn, dienen behalve de naam en het adres z.m. ook de 
leeftijd en het beroep te worden vermeld. 
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Is voorlopig arrest aangezegd, dan moet zulks uit het rapport blijken. 
De vorm, waarin dit arrest wordt ondergaan, en de plaats wáár de gearres
teerde is ingesloten, dienen eveneens te worden vermeld. 

122. - Voorbeeld van een schriftelijk rapport. -

lOe REGIMENT INFANTERIE. 
Instructief Bataljon. Je Compagnie. 

RAPPORT. 

Op 12 Augustus 1949 te ongeveer 20.30 uur zag ik op het Willem Witsen
plein te 's-Gravenhage een in uniform gekleed soldaat lopen met de baret in 
de hand en de veldblouse geheel losgeknoopt. Toen ik hem staande hield en 
hem vroeg, waarom hij er zo bij liep, gaf hij op brutale toon ten antwoord: 
,,Ik mag er toch zeker 's avonds wel bijlopen zoals ik dat wil?". 

Daarop gelastte ik hem de houding aan te nemen en zijn tenue in orde te 
brengen, waaraan hij schoorvoetend voldeed. 

Desgevraagd gaf hij mij op te zijn Pieterse, ]. ]., legernummer 260427005, 
soldaat bij het Garnizoensdetachement te 's Gravenhage, welke gegevens ik 
aan de hand van zijn legitimatiebewijs heb gecontroleerd en juist bevonden. 

Van het gebeurde was getuige de zich in mijn gezelschap bevindende 
korporaal Derksema P., legernummer 140723002 van opgemelde compagnie. 

Aan de soldaat Pieterse is door mij geen voorlopig arrest aangezegd. 

's Gravenhage, 13 Augustus 1949. 
De sergeant, 

(handtekening) 
naam in blokletters 

legernummer 1010I0001. 
Opmerkingen: a. In een geval als het bovenstaande heeft het weinig zin, aan de mindere 

te vragen, waarom hij er in afwijkende tenue bijloopt. Het antwoord op 
een dergelijke vraag zal altijd onbevredigend zijn. Er kunnen zich echter 
gevallen voordoen, waarin niet zonder meer vaststaat, dat het gedrag van 
de mindere in strijd met de krijgstucht is. In dergelijke gevallen is de vraag 
,,waarom ... ?" alleszins gerechtvaardigd. Uit het antwoord kan de meer
dere dan afleiden, of er aanleiding is voor verder optreden of niet. 

b. De woorden welke vaak als aanhef in een rapport worden gebezigd: ,,On
dergetekende, ... rapporteert aan zijn commandant ... " zijn volkomen 
overbodig en dienen dus te worden vermeden. 

123. - Gevolgen van het rapport. - De meerdere, die het rapport ontvangt, 
of een hogere chef, blijft geheel vrij om uit te maken, welk gevolg hij aan het 
rapport wil verbinden. Op een rapport behoeft dus zeher niet automatisch 
strafoplegging te volgen. De tot straffen bevoegde meerdere kan het rapport 
voor kennisgeving aannemen. Ook kan hij de gerapporteerde bij zich laten 
komen om hem over zijn gedrag te onderhouden. 

Degene, die het rapport heeft opgemaakt, heeft (tenzij hij een chef van de 
tot straffen bevoegde meerdere is) niet het recht, te verlangen dat hem de 
afdoening van het rapport zal worden medegedeeld. De tot straffen bevoegde 
meerdere is wel verantwoording schuldig, maar niet aan degene, die het 
rapport heeft opgemaakt! 
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(i 29. 

Aanzeggen van krijgstuchtelijk voorlopig arrest*) 
en de tenuitvoerlegging daarvan. 

44 WK 124. - Krijgstuchtelijk voorlopig arrest. - De Wet op de Krijgstucht 
bepaalt dat iedere meerdere, die voldoende aanwijzing heeft gekregen om 
aan te nemen dat een mindere zich aan een ernstig krijgstuchtelijk vergrijp 
heeft schuldig gemaakt, bevoegd is hem, zo nodig, voorlopig arrest aan te 
zeggen. 

Dit voorschrift laat uiteindelijk aan de meerdere de beslissing, of hij in een 
bepaald geval al dan niet tot het aanzeggen van voorlopig arrest zal overgaan. 

Immers allereerst is nodig, dat het gepleegde vergrijp ernstig zij. Maar wàt 
ernstig en wat niet ernstig is, staat nergens nader omschreven en de beant
woording van deze vraag wordt dus in de eerste plaats aan de meerdere over
gelaten, maar komt ook voor diens verantwoordelijkheid. 

En dan eist de wet, óók als reeds uitgemaakt is dat men met een ernstig 
krijgstuchtelijk vergrijp te doen heeft, bovendien nog dat het aanzeggen van 
voorlopig arrest nodig is. Ook dit moet de betrokken meerdere, op zijn ver
antwoordelijkheid, van geval tot geval beoordelen. 

Theoretisch mag dus ook bij het ernstigste vergrijp dat men zich denken 
kan worden afgezien van het aanzeggen van voorlopig arrest, indien deze 
maatregel naar het oordeel van de meerdere, uit welken hoofde dan ook, niet 
nodig is. 

Uit beide genoemde eisen (,,ernstig vergrijp" en "nodig") blijkt dat de 
wetgever het toepassen van een vrijheidsberovende maatregel als het aan
zeggen van voorlopig arrest is, tot uitzonderingsgevallen heeft willen beper
ken. Een zware verantwoordelijkheid laadt de meerdere op zich, die onnodig 
tot het aanzeggen van voorlopig arrest overgaat, maar óók hij, die nalaat tot 
deze maatregel over te gaan als het nódig is! 

Nimmer mag voorlopig arrest worden aangezegd met de bedoeling, de 
betrokken mindere militair vast een "voorschot" te bezorgen op de straf welke 
hem wellicht zal worden opgelegd. 

Men mag ten deze niet vooruitlopen op de beslissing van de tot straffen 
bevoegde meerdere! 

125. - Vorm, waarin voorlopig arrest wordt ondergaan. - Het voorlopig 
44 WK arrest wordt te land in de regel ondergaan op dezelfde wijze als de krijgs-

127 (5) IDA tuchtelijhe straf van licht arrest dus, kortweg gezegd, als arrest in de kazerne 
(zie pt 138). Ook met deze bepaling wordt een beperking beoogd van de 
invloed van deze ingrijpende maatregel. 

Beziet men, welke omstandigheden het aanzeggen van voorlopig arrest 
nodig kunnen maken, dan kunnen worden genoemd: 

de noodzakelijkheid, ogenblikkelijk indruk te maken op de dader van het 
krijgstuchtelijke vergrijp; 

•) Voor het strafrechtelijk of 7ustitieel voorlopig arrest wordt verwezen naar de 4de Afdeling 
(pt 320). 
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de noodzakelijkheid, ogenblikkelijk indruk te maken op andere mindere 
militairen, getuigen van het gepleegde vergrijp; 

de kans op herhaling; 
de kans op ordeverstoring; 
het belang van het onderzoek, dat isolement van de dader kan vergen. 

teneinde te voorlwmen dat deze ontvlucht of wel, bijv. door het maken van 
afspraken met anderen, het onderzoek en het bewijs bemoeilijkt. 

Deze omstandigheden zullen in de practijk lang niet altijd veroorloven, dat 
het voorlopig arrest op dezelfde wijze als de krijgstuchtelijke straf van licht 
arrest wordt ondergaan. Bij licht arrest behoudt de militair immers, naar wij 
later zullen zien, vrijheid van beweging binnen het kazernecomplex of kam-
pement, waar hij gelegerd is (zie pt 138). . 

Deze vorm van arrest zal in de regel niet voldoende effect sorteren als het 
er om gaat, bepaaldelijk indruk te maken op de dader of op anderen. Het 
vereiste effect kan wèl worden bereikt wanneer de omstanders bij wijze van 
spreken de grendels van de celdeur achter de dader horen dichtknarsen. Maar 
daartoe is een andere vorm van het arrest nodig! 

Ook als men herhaling of ordeverstoring wil voorkomen, zal slechts vrij 
zelden met de vorm van licht arrest kunnen worden volstaan en hetzelfde 
geldt, indien tot voorlopig arrest wordt overgegaan om ontvluchting of 
bewijs bemoeilijking te voorkomen. 

In de practijk moet dan ook zeer vaak de vorm van streng arrest (dus in de 
cel, zie pt 140) worden toegepast en komen gevallen, waarin met de vormen 
van verzwaard (zie pt 139) of licht arrest kan worden volstaan, minder voor. 
De wet laat de zwaardere vormen van het voorlopig arrest dan ook wel degelijk 44 WK 
toe in het belang van het onderzoek of ter voorkoming van wanorde. Door 127 (5) IDA 
aan te geven dat voorlopig arrest in de vorm van licht arrest regel moet zijn, 
heeft de wetgever echter, gelijk hierboven reeds is opgemerkt, ook hier weer 
een vingerwij.zing gegeven aan de meerdere, dat hij met zijn maatregelen niet 
verder behoort te gaan dan nodig is. 

De voorlopig gearresteerde is in de regel uitgesloten van het verrichten van 44 WK 
dienst buiten de plaats, waar hij het voorlopig arrest ondergaat. 
Opmerking: Indien voorlopig arrest in een strafkamer wordt ondergaan, moet het meubi- 128 (4, 5) IDA 

!air in dat vertrek bestaan uit een tafel, een stoel en een bedkrib, tenzij de 
regimentscommandant in een bijzonder geval anders bepaalt. 

126. - Aanzeggen en ten uitvoer leggen van het voorlopig arrest. - De 
meerdere moet de mindere duidelijk aanzeggen dat hij in voorlopig arrest 
gesteld is, onder mededeling van de vorm, waarin dat voorlopig arrest moet 
worden ondergaan. 

Zowel het ondergaan als het doen ondergaan van voorlopig arrest is te 56 WK 
beschouwen als dienst. Dit onderstreept de verplichting van de mindere, 
onmiddellijk gevolg te geven aan de aanzegging van voorlopig arrest (hier is 44 WK 
dus geen sprake van "zie maar dat je mij er in krijgt!"). Deze aanzegging is 
een dienstbevel. Ongehoorzaamheid daaraan levert een strafbaar feit op. De 114 MS 

meerdere is verplicht, er op toe te zien of er zorg voor te dragen, dat de be
trokken mindere ook daadwerkelijk in arrest wordt gesteld. Doorgaans zal hij 
zich hiertoe met de mindere naar de wachtcommandant moeten begeven. 
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127 (7) IDA Vervolgens moet de meerdere van het door hem aangezegde voorlopig 
arrest onverwijld kennis geven aan de laagste tot straffen bevoegde meerdere 
van de gearresteerde. Bovendien moet van het gepleegde krijgstuchtelijke 
vergrijp rapport (zie§ 28) worden opgemaakt. 

127 (8) IDA Indien de militair buiten zijn standplaats in arrest is gesteld, moet de 
kennisgeving geschieden aan de garnizoenscommandant ter plaatse of, indien 
ter plaatse geen garnizoenscommandant aanwezig is, aan de commandant van 
het garnizoen, waartoe de in arrest gestelde militair behoort. 

127 (9) IDA De kennisgeving van aangezegd voorlopig arrest geschiedt langs de hiërar-
chieke weg. Daarnaast verdient echter een mondeling of telefonisch bericht 
aan de compagnies- of overeenkomstige commandant van de gearresteerde 
aanbeveling. 

Dat de kennisgeving van aangezegd voorlopig arrest onverwijld moet ge-
45 WK schieden houdt verband met het wettelijk voorschrift, dat zo mogelijh binnen 

24 uur nadat het voorlopig arrest is aangezegd, het onderzoek afgelopen· en 
een beslissing in de zaak genomen moet zijn. Het voorlopig arrest mag, daar 
het een zeer ingrijpende maatregel is, die ook een onschuldige kan treffen, 
niet langer duren dan strict noodzakelijk is. 

127. - Opheffen van voorlopig arrest. - Nog op een andere wijze heeft de 
wetgever willen voorkomen, dat van de bevoegdheid tot het aanzeggen van 
voorlopig arrest op lichtvaardige wijze gebruik wordt gemaakt, en wel door 

49 WK te bepalen, dat de bevoegdheid, het voorlopig arrest op te heffen, toelwmt: 

a. aan de tot straffen bevoegde meerdere die de zaak behandelt; 
b. aan ieder boven deze gestelde meerdere, echter niet zonder dat de 

arrestoplegger ") is gehoord. 

Met andere woorden: de arrestaanzegger heeft niet de bevoegdheid, het 
door hem aangezegd voorlopig arrest op te heffen (tenzij hij, wat uitzondering 
zal zijn, zelf een der sub a of b genoemde autoriteiten is). 

De wetenschap dat men de maatregel, indien men deze neemt, niet meer 
zelf ongedaan kan maken, zal allicht een aansporing zijn om niet te licht
vaardig tot het nemen van die maatregel over te gaan. 

Dat de tot straffen bevoegde meerdere, die de zaak behandelt, het arrest kan 
opheffen, is logisch. Immers hij bepaalt, na verhoor, in eerste instantie welke 
maatregelen tegen de betrokkene zullen worden genomen en hij kan dus het 
beste het ogenblik vaststellen, waarop het voorlopig arrest kan worden op
geheven. 

Aangezien hogere chefs dezelfde bevoegdheden moeten kunnen uitoefenen 
als de onder hun bevelen staande commandanten kent de wet ook aan deze 
hogere chefs de bevoegdheid toe, het voorlopig arrest op te heffen. Omdat 
zij echter niet de zaak behandelen (tenzij zij deze aan zich trekken) en dus niet 
zonder meer op de hoogte zijn van de omstandigheden, welke tot het aan
zeggen van het voorlopig arrest hebben geleid, verbindt de wet aan hun 
bevoegdheid de verplichting, de arrestaanzegger te voren te horen. Van hun 
beslissing tot het opheffen van het voorlopig arrest geven de hogere chefs 

") Hoewel de wet hier het woord "arrestoplegger" bezigt, spreekt men in de practijk van het 
aanzeggen van voorlopig arrest en van het opleggen van straf. 

126 

f 

Y-cie
.n

l



127-128 

uiteraard kennis aan de rechtstreekse commandant van de gearresteerde. 
Heeft een ander dan de korpscommandant van zijn bevoegdheid tot op- 51 WK 

heffen van het voorlopig arrest gebruik gemaakt, dan geeft hij daarvan ten 
spoedigste aan de korpscommandant kennis. 

§ 30. 

Complicaties bij het optreden tegen krijgstuchtelijke vergrijpen. 

128. - Er worden tevens strafbare feiten gepleegd. - Bij het lezen van het 
voorgaande zal wellicht de vraag gerezen zijn: ,,Maar als de mindere zijn 
onkrijgstuchtelijke houding nu eens niet laat varen, of als hij, door de meer
dere die hem wil rapporteren naar zijn naam enz. gevraagd, weigert deze 
gegevens te verstrekken, of als hij, nadat hem voorlopig arrest is aangezegd, 
weigert aan deze aanzegging gevolg te geven, wat moet de meerdere dan 
doen?" 
Het spreekt wel vanzelf dat de meerdere, bij het zich voordoen van dergelijke 
complicaties, in de eerste plaats zal moeten pogen, zowel door het gebruik van 
tact als door zijn overwicht als meerdere, de mindere tot onderwerping aan 
het gezag te brengen. Wij zullen echter zien, dat hierbij al zeer spoedig het 
terrein van het zuivere tuchtrecht wordt verlaten, en dat van het strafrecht 
wordt betreden. 

Indien immers de overtreder op het ontvangen van een terechtwijzing zijn 
onkrijgstuchtelijke houding niet laat varen, zal de meerdere die terechtwijzing 
in uitdrukkelijker vorm herhalen en wel in de vorm van een dienstbevel 
(indien de terechtwijzing op zichzelf niet reeds een dienstbevel was; herinnerd 
wordt aan hetgeen over de vorm van het bevel is gezegd in pt 79). Voldoet de 
mindere nu niet aan dit bevel, dan pleegt hij het misdrijf van opzettelijke 
ongehoorzaamheid. 

Weigert de mindere zijn naam, onderdeel en legernummer op te geven, of 
zijn legitimatiebewijs te tonen nadat de meerdere hem verzocht of gelast heeft 
zulks te doen, dan overtreedt hij eveneens de strafwet en pleegt hij opzettelijke 
gehoorzaamheid. 

Weigert de mindere zich in voorlopig arrest te begeven of verzet hij zich 
bij de overbrenging naar de kazerne of de wacht, dan maakt hij zich schuldig 
aan opzettelijke ongehoorzaamheid, aan feitelijke insubordinatie en (of) aan 
wederspannigheid. 

In deze en dergelijke gevallen gaat het tuchtrechtelijke optreden welhaast 
zonder overgang in het strafrechtelijke over. De vraag, wat de meerdere alsdan 
te doen staat, of hij de mindere mag aangrijpen, of hij de hulp van andere 
militairen, van de Koninklijke Marechaussee of van de burgerpolitie mag 
inroepen, enz., zal dan ook beantwoord worden bij de behandeling van het 
optreden tegen strafbare feiten (zie § 63). Voor het tuchtrecht op zichzelf 
hebben deze vragen grotendeels slechts theoretische waarde. 
Opmerking: Zie omtrent dienstbevel en gehoorzaamheidsplicht nader §§ 15, 16, Ii, 18. 

57 en 58. 
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HOOFDSTUK lX. 

STRAFFEN EN STRAFBEVOEGDHEID. 

§ 31. 

Soorten van straffen - Opsomming. 

129. - Noodzakelijkheid van een soepel stelsel van straffen. -Teneinde de 
tot straffen bevoegde meerdere in staat te stellen van geval tot geval de toe te 
passen straffen aan te passen aan de ernst van het gepleegde vergrijp, aan de 
omstandigheden waaronder dit werd gepleegd en aan de persoon van de dader 
(zie pt 168), heeft de wetgever hem een uitgebreid en soepel stelsel van straffen 
ter beschikking gesteld, waaruit hij in ieder voorkomend geval de straf kan 
kiezen, die hem het meest gewenst voorkomt. 

Niet alleen zijn er verschillende soorten van straffen, doch bij de meeste 
strafsoorten kan de zwaarte ook nog geregeld worden door de tijdsduur langer 
of korter te nemen. Bovendien kan in sommige gevallen een hoofdstraf ver
zwaard worden met één of meer bijlwmende straf fen (zie hierover pt 132). 

Aan elke straf en aan elk straffenstelsel kleven bezwaren. Slechts door een 
oordeelkundige toepassing kunnen de bezwaren tot een minimum worden 
beperkt en kan het nuttig effect van de strafoplegging zo hoog mogelijk 
worden opgevoerd. Op de strafoplegger rust een zware en verantwoordelijke 
taak en daarom is de bevoegdheid tot het opleggen vap krijgstuchtelijke 
straffen slechts aan enkele categorieën van militairen toegekend (zie § 33). 

29 (1) RK "Het opleggen van straf fen door andere militairen dan die, welke daartoe 
bij de Wet op de Krijgstucht zijn bevoegd verklaard, het opleggen van andere 
straffen dan die, welke in die wet zijn genoemd, alsmede het vooruit vast
stellen van straffen op bepaalde krijgstuchtelijke vergrijpen, is verboden." 

Tegen misbruik en onjuiste uitoefening van de strafbevoegdheid zijn waar
borgen in het leven geroepen, welke hierin bestaan, dat enerzijds de chefs van 
de strafoplegger controle uitoefenen, terwijl anderzijds aan de gestrafte het 
recht van beklag is toegekend (zie ptn 192, 193 en hoofdstuk XII). 

De Wet op de Krijgstucht maakt met betrekking tot de krijgstuchtelijke 
straffen verschillende onderscheidingen en wel in: 

a. straffen welke in het algemeen kunnen worden opgelegd, en straffen 
welke slechts bij een leger te velde mogelijk zijn; 
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b. straffen voor officieren, straffen voor onderofficieren en straffen voor 
mindere militairen; 

c. hoofdstraffen en bijkomende straffen. 

Allereerst zullen de gronden voor het bestaan van deze verschillende straf
soorten worden besproken. 

130. - Waarom afzonderlijke straffen bij een leger te velde? - Van de 
straffen welke in het algemeen, dat wil dus zeggen in normale gevallen kun
nen worden opgelegd, zijn er verscheidene waarvan de toepassing bij een leger 
te velde op grote moeilijkheden zou stuiten, ja zelfs (o.m. in verband met de 
alsdan aan de militair te stellen morele en physieke eisen) zeer ongewenst 
zou zijn. 

Voorbeelden: 
1. De straf van plaatsing in een tuchtklasse, welke de gestrafte tijdelijk 

geheel aan zijn eigenlijke taak onttrekt, zou bij een leger te velde, 
met name in oorlogstijd, tevens een onttrekking aan het gevaar 
betekenen en dus voor velen het karakter van een straf verliezen. 

2. De bijkomende straf van vermindering van kost verzwakt het physiek 
van de gestrafte, iets wat niet kan worden aanvaard bij een leger te 
velde, waar ieder ogenblik daadwerkelijk optreden geboden kan zijn. 

Daarom heeft de wetgever voor een leger te velde een afzonderlijk straffen
stelsel in het leven geroepen, dat minder variaties biedt dan het normale 
straffenstelsel, doch dat te velde zonder bezwaar kan worden toegepast. Ook 
de wijze van tenuitvoerlegging van sommige straffen, gelijknamig aan straffen 
uit het normale stelsel, is afwijkend en aangepast aan de omstandigheden bij 
een zich te velde bevindend leger. 

Onder een leger te velde moet worden verstaan elk mobiel leger of geheel 
van troepen, dat zodanig georganiseerd is dat het zijn bestemming tot het 
uitvoeren van operatiën in het open veld, hetzij ter bestrijding van een 
vijandelijke macht, hetzij ter handhaving van de onzijdigheid van de Staat, 
kan volgen. 

Dat het leger of een gedeelte daarvan gemobiliseerd is, of dat men in de 
zin der wet in tijd van oorlog verkeert (zie pt 59) behoeft nog niet tengevolge 
te hebben dat deze troepenmacht ten aanzien van de krijgstuchtelijke straffen 
als een leger te velde moet worden beschouwd. Zo nodig kan de Minister van 
Oorlog nader aangeven of het leger of een gedeelte daarvan al dan niet "te 
velde" is in de hier bedoelde betekenis van het woord. 

131. - Waarom verschillende straffenstelsels voor de verschillende cate
gorieën van militairen? - Sommige strafsoorten kunnen zonder bezwaar op 
alle categorieën van militairen worden toegepast, al zullen met betrekking 
tot de tenuitvoerlegging afwijkende regelen kunnen gelden. Andere straf
soorten echter zijn niet voor alle categorieën nodig of gewenst. 

Zo is de straf van plaatsing in een tuchtklasse niet aanvaard voor gegra
dueerde militairen. Een onderofficier of soldaat eerste klasse, die een ernstig 
vergrijp pleegt, kan worden verlaagd (zie ptn 142 en 143). Gaat hij na ver-
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laging niettemin op het verkeerde pad verder, dàn kan plaatsing in een tucht
klasse volgen. 

Zo heeft men bij de landmacht de straf van straf dienst (d.w.z. extra-exercitit> 
voor straf, zie pt 135) niet geschikt geacht voor onderofficieren, omdat deze 
straf niet zodanig kan worden ten uitvoer gelegd, dat minderen niet zouden 
kunnen waarnemen, dat een onderofficier bezig was strafdienst te verrichten. 

Zo heeft men ten aanzien van officieren de straf van verlaging niet kunnen 
invoeren, omdat een officier uitsluitend bij Koninklijk besluit kan worden 
benoemd, bevorderd en ontslagen, waarmede een verlaging, dus een ont
neming van de rang bij wijze van straf, op te leggen door een tot straffen 
bevoegde meerdere niet in overeenstemming is te brengen. 

Bovendien zou het feit, dat een tot soldaat verlaagd officier temidden der 
andere soldaten dienst zou doen, nadelig kunnen zijn voor het aanzien van de 
officiersrang. Een officier op wie krijgstuchtelijke bestraffing onvoldoende 
uitwerking heeft, of die zich zodanig heeft misdragen dat hij als officier niet 
kan worden gehandhaafd, of die om andere redenen niet geschikt wordt 
geacht, kan in aanmerking gebracht worden voor (eervol of oneervol) ontslag 
uit de dienst (zie pt 206 en§§ 75 en 76). Dit ontslag is echter geen krijgstuchte
lijke straf. 

Ten aanzien van officieren is volstaan met slechts enkele strafsoorten. Van 
de officier mag een zodanig plichtsbesef worden verwacht, dat bestraffing 
slechts bij uitzondering noodzakelijk zal zijn. Voor de officier betekent dan 
ook de lichtste straf reeds een zeer ernstige correctie en een gevaar voor zijn 
bevorderingskansen. 

132. - Hoofd- en bijkomende straffen. - Bij de landmacht kan voor één 
38 WK krijgstuchtelijk vergrijp slechts één hoofdstraf worden opgelegd. Worden 

twee of meer vergrijpen tegelijkertijd afgedaan, dan wordt eveneens met één 
hoofdstraf volstaan. 

Bijkomende straffen kunnen nimmer zelfstandig worden opgelegd, doch 
slechts in combinatie met een hoofdstraf en dan ter verzwaring daarvan. Zo 
nodig kan méér dan één bijkomende straf gelijktijdig worden toegepast. 

38WK De Wet beperkt de mogelijkheid van het opleggen van bijkomende straffen 
tot de volgende gevallen: 

25 WK elke straf van streng arrest van een onderofficier of van een mindere militair 
kan gepaard gaan met inhouding van soldij; 

26 WK elke straf van streng arrest van een militair beneden de rang van sergeant 
kan gepaard gaan met vermindering van kost; 

27 WK elke straf van streng arrest van een mindere militair kan gepaard gaan met 
het verbod, buiten dienst wapenen te dragen (niet meer van practische be
tekenis); 

35 WK elke straf van streng arrest van een mindere militair bij een leger te velde 
kan gepaard gaan met het doen van corveeën; 

35 WK elke straf van streng of van licht arrest van een mindere militair bij een 
leger te velde kan gepaard gaan met pionierarbeid. 

Uit het bovenstaande blijkt dat, behoudens één uitzondering, bijkomende 
straffen slechts mogen worden gecombineerd met de hoofdstraf van streng 
arrest. 
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133. - Opsomming van de krijgstuchtelijke straffen. - Een zestal artikelen 3-5 WK 
van de \Vet op de Krijgstucht bevat de opsomming van de krijgstuchtelijke 30-32 WK 
straffen. Deze opsomming (welke in verkorte vorm ook is opgenomen in de 32, 33 RK 
artt. 32 en 33 RK) is verwerkt in onderstaande tabel. 

KRIJGSTUCHTELIJKE STRAFFEN 

berisping 

in het 
algemeen 
3-5WK 

bij een leger 
te velde 

11 30-32 WK 

6 1134 + 1 ~ + 1 + + 
----------------+----+-1-- ***'***I *** *** *** 
strafdienst min. 1 uur, max. 2 uur per dag 7 135 *** *** 8 *** *** *** , _________________ , __ *** ***· *** *** *** 
verplichting om max. 2 uur voor avond- ***I 1 *** ***'*** 4 5 136 *** 14 8 ********* appèl binnen te zijn en te blijven ' *** *** *** *** 

'***1****** 11- '****** 
arrest 33 137 ********* 14 ****** 

s:: 1----------------+-' --+--' *** *** *** ,______,_!:._** *** ~ 1 138 .. ***I 1 ~ licht arrest 8, 34 141 14 21 21 *** 14 14 
<Il ---------------1---1-- *** 

:::8 *** *** *** *** g verzwaard arrest 9, 11 139 *** 14 14 ********* 
::r: ,----------------+---+--*** 'i!f*·****** 

10,11 140 14 14*) 14*) t!!i 14 114 streng arrest 
34 141 ~-=f----!-7-~ .~** . l--------------+1-6_1_7+--- ***' *** ***-+1----+cl*_*_*_ 

verlaging ' 142 *** + J*** *** + *** 1--------------+-6_3 ______ *** *** *** *** 
verlaging in klasse 16. 17 *** **-:w-- ***'***I 63 143 *** *** + *** *** + *** *** ***·*** l--------------+1-8--2-4+--ll******min.3********* 
plaatsing in een tuchtklasse 6.t 144 ******max. *** *** *** 

"I *** *** 12mnd *** *** *** 
inhouding soldij 25 145 !!!1

1 + 1 + 1 
::: ::: !!t 

S:: -------- --------+-- - 1~**----7i#.-:******tl 
~ ***I *** *** *** ~ vermindering van kost 26 146 *** + 0 ) + *** *** *** 
ui 1-----------------+-----1--***-'---+--- ***I***·*** 
" verbod om buiten dienst wapenen te 27 147 !****i**f** + fffff**' **ff 

] dragen *** *** ****** *** 
§ verrichten van pionierarbeid 35 148 ::::::1::: ;;:1:::1 + 
~ !-----------------+-- - ******·*** ~**·***--

~ 1~ ::~::,:::::,::~ + doen van corveeën 
*** *** *** *** *** 

*) deze straf wordt niet opgelegd aan militairen jonger dan 18 jaar. 
0

) alleen voor Oüffn. van mindere rang dan sergeant. 

Is een strafsoort voor een bepaalde categorie van militairen toepasselijk, 
dan is zulks aangegeven door het plaatsen van het teken,,+" of wel van een 
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getal aangevende het aantal dagen, gedurende hetwelk de betrokken straf 
maximaal kan worden opgelegd (bij de straf van plaatsing in een tuchtklasse 
geven de getallen het minimum en het maximum in maanden aan). 

13 WK Voor alle straffen, welke in dagen worden uitgedrukt, is het algemene 
minimum één dag. Gedeelten van een dag worden niet opgelegd. 

§ 32. 

Opmerkingen over de verschillende krijgstuchtelijke straffen 
en de tenuitvoerlegging daarvan *). 

6 WK 134. - Berisping. - De berisping kan in drie verschillende vormen worden 
toegediend, namelijk: 

mondeling, 
mondeling, en ten aanhore van anderen, en 
schriftelijk. 
De mondelinge berisping bestaat uit een afkeurende en vermanende toe

spraak, welke wordt gehouden door de strafoplegger zelf zonder dat daarbij 
bijzondere vormen in acht genomen behoeven te worden. Is de gestrafte een 
onderofficier of mindere militair dan kàn de berisping ook vanwege de straf
oplegger door een andere meerdere worden toegediend. 

De tenuitvoerlegging van de straf van mondelinge berisping ten aanhore 
van anderen kan wenselijk zijn om aan de straf een bijzonder indrukwekkend 
karakter te geven, 

om te voorkomen, dat de gestrafte onjuiste verhalen over hetgeen plaats 
vond aan anderen opdist, of wel 

om aan een persoon, tegen wie het vergrijp gepleegd werd, een zekere 
genoegdoening te geven. 

Op deze vorm van berisping is van toepassing hetgeen hiervóór over de 
mondelinge berisping zonder méér is medegedeeld, doch de berisping wordt 
toegediend na bijroeping en ten aanhore van een of meer andere militairen 
van niet lagere rang (en, wat de officier betreft, van niet mindere ouderdom 
in rang) dan de gestrafte. 

De schriftelijke berisping geschiedt bij gesloten brief door de strafoplegger. 
Een afschrift van deze brief wordt aan de straflijst gehecht. Men onderscheide 
het toedienen van een schriftelijke berisping dus wèl van de mededeling van 
de straf aan de gestrafte, welke mededeling evenzeer schriftelijk kan plaats 
vinden. De mededeling van de straf is niets anders dan een voorgeschreven 
formaliteit, welke bij iedere strafoplegging moet plaats vinden. De schrifte
lijke berisping daarentegen is een brief met berispende inhoud. 

Ofschoon de wet hierover niets zegt, wordt de schriftelijke berisping alge
meen aangevoeld als een zwaardere vorm dan de mondelinge berisping. Zij 
wordt in de regel alleen gegeven indien de strafoplegger het gewenst acht dat, 
náást de omschrijving van de strafreden, zoals die op de straflijst vermeld 
wordt, ook de termen, waarin de berisping gegeven wordt, vastgelegd blijven. 

pt 9, Bijl. G IDA Vandaar dat een afschrift bij de straflijst bewaard wordt. Bij het afgeven van 
afschriften van of uittreksels uit de straflijsten worden echter alleen dàn 

*) Zie ook§§ 36 en 37. 

132 

135. -
volledige m,,.,....,;;ill 

dagen, in 
dan exe 

Het 

Y-cie
.n

l



134-136 

afschriften van schriftelijke berispingen bijgevoegd, indien een hogere chef 
zulks uitdrukkelijk vraagt. 
Opmerking: Een aanmerking of terechtwijzing, waarbij de tot straffen bevoegde meerdere 6 WK 

niet uitdrukkelijk te kennen geeft, dat zij als de straf van berisping moet 
worden beschouwd, geldt niet als straf. 
Zodanige aanmerking of terechtwijzing (zie nader pt 117) kan worden gegeven 
zonder voorafgaand verhoor. Beklag er tegen is slechts mogelijk in de vorm 
van beklag over een vermeende krenkende of onbillijke behandeling (zie § 
45). Bovendien wordt van een dergelijke aanmerking of terechtwijzing geen 
aantekening op de straflijst gehouden. 

135. - Strafdienst. - De strafdienst bestaat in exerceren met of zonder 7 WK 
volledige uitrusting, op de door de commanderende officier te bepalen werk
dagen, in de vrije uren van de gestrafte. Andere diensten of werkzaamheden 
dan exerceren mogen dus niet als strafdienst worden opgelegd. 

Het woord strafdienst is een tegenstrijdigheid op zichzelf. Men verwacht 
van de militair, dat hij zijn dienst met ijver en toewijding zal verrichten, doch 
terzake van een straf kan men deze verwachting bezwaarlijk koesteren. Het 
exerceren voor straf kan de animo voor de exercitie in het algemeen doen 
verminderen. 

Voor toepassing ten aanzien van een enkele militair leent deze straf zich 
niet bijzonder; wel kan zij nuttig zijn indien een aantal militairen zich ge
zamenlijk aan een krijgstuchtelijk vergrijp heeft schuldig gemaakt. Of de straf 
effect zal hebben, hangt grotendeels af van de bekwaamheid van de met de 
strafexercitie te beh,sten onderofficier. 

Op grond van een en ander zal het duidelijk zijn, dat deze strafsoort in de 
practijk weinig toepassing vindt. 
Opmerking: Anders dan de arreststraffen, behoeft de strafdienst niet op aanéénsluitende 

dagen te worden ten uitvoer gelegd. Niet de compagniescommandant, doch 
terwille van eenvormigheid de commanderende officier, dus de regiments- of 
overeenkomstige commandant, bepaalt, op welke dagen de strafdienst mag 
plaats hebben en dit mag bovendien niet op een Zondag zijn. 

136. - De verplichting om ten hoogste 2 uur vóór het avondappèl in de 
kazerne of het kwartier terug te zijn en aldaar te verblijven, tenzij de gestrafte 
daarbuiten dienst heeft te verrichten. - Deze straf laat de gestrafte méér 
vrijheid dan een arreststraf, doch zij vergt telkenmale wilskracht en zelf
beheersing, immers de gestrafte moet door tijdig terug te keren naar de 
kazerne of zijn kwartier a.h.w. zelf voor de tenuitvoerlegging van de straf zorg 
dragen. Vandaar dat deze straf aan onderofficieren tot 14 dagen, doch aan 
soldaten slechts tot 8 dagen mag worden opgelegd. 

De strafoplegger is vrij in het bepalen van het tijdstip waarop de gestrafte 
in de kazerne terug moet zijn, echter met inachtneming van het maximum 
van twee uur. Uiteraard heeft het weinig zin, bedoeld tijdstip zéér kort vóór 
het avondappèl te stellen. 

Met deze straf gestrafte soldaten melden zich op het tijdstip, waarop zij 
binnen moeten zijn, bij de wachtcommandant en vervolgens op de gestraften- 27 (1) IDB 
appèls welke na dat tijdstip nog worden gehouden. 

Onderofficieren worden gecontroleerd op dezelfde wijze als de met licht 27 (2) IDB 
arrest gestrafte onderofficieren (zie pt 138). 
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De straf kan slechts worden opgelegd aan degenen, die in de kazerne wonen. 
Hieronder zijn zij, die vergunning hebben om buiten de kazerne te overnach
ten, begrepen. Genoemde vergunning wordt in voorkomend geval voor de 
duur van de straftijd ingetrokken. 

137. - Arrest (straf voor officieren bij een leger te velde). - De straf van 
arrest (zonder méér, en wèl te onderscheiden van de in de hierna volgende 
punten te behandelen straffen van licht, verzwaard en streng arrest) kan uit
sluitend aan officieren bij een leger te velde worden opgelegd. Zij wordt 
ondergaan in de tent of het kwartier van de gestrafte of, bij legering in hoofd
zaak in de open lucht (in bivak), op de door de commanderende officier ter 
plaatse aan te wijzen plaats. 

De gestrafte is niet uitgesloten van het verrichten van dienst. Uiteraard 
maken de omstandigheden bij een leger te velde het ongewenst een officier 
aan de dienst te onttrekken. Om andere redenen dan voor dienst mag de 
gestrafte echter buiten noodzaak de plaats, waar hij zijn straf moet ondergaan, 
niet verlaten. Zonder daartoe verlof te hebben bekomen mag hij geen bezoek 
ontvangen. Dit laatste zal te velde weinig betekenis hebben. De morele uit
werking van de straf is echter van niet minder belang dan de materiële. 

138. - Licht arrest. - Het licht arrest wordt ondergaan: 
door de officier: in zijn woonverblijf, tent of kwartier of, in bivak, op de 

door de commanderende officier ter plaatse aan te wijzen plaats; 
door de onderofficier en de mindere militair: 

indien de gestrafte in de kazerne woont: binnen het kazernecomplex, 
met uitzondering van de cantine; 
indien de gestrafte buiten de kazerne woont: in zijn woning; 
indien de gestrafte vergunning heeft om buiten de kazerne te over
nachten, vervalt deze vergunning voor de duur van de straftijd en 
ondergaat de gestrafte zijn straf alsof hij in de kazerne woont; 
indien de gestrafte gekantonneerd, gekampeerd of gebivakkeerd is: 
op de door de commanderende officier ter plaatse aan te wijzen 
plaats. 

Opmerking: kantonneren = legeren in een bewoond oord; 
kamperen = legeren in een kamp (bijv. tentenkamp); 
bivakkeren = legeren in de open lucht. 

De gestrafte is niet uitgesloten van het verrichten van dienst. Buiten dienst 
is het hem verboden de plaats, waar hij zijn straf moet ondergaan, zonder 
noodzaak te verlaten. 

Hij mag bezoek ontvangen, wanneer de compagniescommandant of hogere 
rechtstreekse chef daarvoor toestemming verleent. 

Op verzoek van de gestrafte verleent de compagniescommandant aan deze 
vergunning, éénmaal een godsdienstoefening bij te wonen op Zondagen en 
voor hem erkende kerkelijke feestdagen. Deze vergunning kan slechts worden 
geweigerd in het belang van de dienst of indien gegronde vrees voor misbruik 
bestaat. De compagniescommandant kan bepalen dat de gestrafte onder 
geleide naar de kerk zal worden gebracht. 

Controle op de met licht arrest gestrafte soldaten geschiedt door de wacht-
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commandant, die van tijd tot tijd gestraftenappèl houdt. Onderofficieren 27 IDB 
worden gecontroleerd door de officier van kazernepiket. Is deze een onder
officier, dan worden gestrafte onderofficieren van dezelfde of een hogere 
rang gecontroleerd door de eerste-officier van de week, c.q. op diens last door 
de officier van de dag. 

De regimentscommandant regelt het toezicht op de met licht arrest gestrafte 27 (4) IDB 
buiten de kazerne wonende militairen. 

Zie ook§ 37. 
Over de straf van licht arrest bij een leger te velde zie pt 141. 

139. - Verzwaard arrest. - Het verzwaard arrest wordt ondergaan: 9 WK 

door de onderofficier: in een onderofficierskamer of in het vertrek, hem 
tot het verrichten zijner administratieve werkzaamheden aangewezen, doch 
in dit laatste geval tussen avondappèl en reveille in een onderofficierskamer; 127 (2, a) IDA 

indien hij gekantonneerd, gekampeerd of gebivakkeerd is, op de 9 WK 

door de commanderende officier ter plaatse aan te wijzen plaats; 
door de mindere militair: in het daartoe bestemde vertrek, doch niet op 9 WK 

een soldatenkamer; tussen avondappèl en reveille zoveel doenlijk in afzonde- 127 (2, b) IDA 
ring; 

indien hij gekantonneerd, gekampeerd of gebivakkeerd is, op de door 
de commanderende officier ter plaatse aan te wijzen plaats; tussen 
avondappèl en reveille zoveel doenlijk in afzondering. 

Bovenstaande regeling is ook van toepassing op de buiten de kazerne 127 (3) IDA 
wonende gestrafte. De regimentscommandant kan buiten de kazerne wonende 
onderofficieren, die met verzwaard arrest zijn gestraft, in de gelegenheid stel-
len het middagmaal in hun woning te gebruiken. Hij bepaalt, in verband met 
de afstand tot hun woning, de tijd gedurende welke zij daartoe uit de kazerne 
afwezig mogen zijn. 

Het in arrest stellen geschiedt een half uur na het einde van de dienst van 23 IDA 
de gestrafte. Gestrafte soldaten worden daartoe door de sergeant van de week 
aan de wachtcommandant overgegeven, gestrafte onderofficieren worden 
door een daartoe aan te wijzen meerdere in rang in arrest gesteld (korporaals 
door de sergeant van de week, tenzij deze zelf korporaal is). 

Een half uur vóór het avondappèl wordt door de zorg van de sergeant van 23 IDA 
de week aan de gestraften het gewone nachtleger verstrekt, hetwelk met de 
reveille d.a.v. weder wordt weggehaald. 

De militair die verzwaard arrest ondergaat is niet uitgesloten van het 9 WK 
verrichten van dienst. Gedurende de tijd dat hij in de strafkamer vertoeft, 24 IDA 
kunnen hem bovendien door de compagniescommandant werkzaamheden 
worden opgedragen, welke aldaar moeten worden verricht. Buiten dienst is 
het hem verboden, de plaats, waar hij zijn straf moet ondergaan, zonder 14 WK 
noodzaak te verlaten. 

Hij mag bezoek ontvangen, doch slechts indien de compagniescommandant 27 IDA 
of hogere rechtstreekse chef daarvoor toestemming verleent (deze toestem-
ming is niet vereist met betrekking tot bezoeken door geestelijke verzorgers). 
Voor zover de gestrafte in een daartoe bestemde localiteit is ingesloten is de 
wachtcommandant bij het bezoek tegenwoordig, behalve indien de bezoeker 
een geestelijke verzorger is. 
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45 IDA Voor het bijwonen van godsdienstoefeningen geldt dezelfde regeling als 
voor de met licht arrest gestrafte militairen (zie het vorige punt). 

25 IDA De gestrafte, wiens straf nog niet is geëindigd, wordt op werkdagen op het 
uur der reveille uit het arrest ontslagen; dit geschiedt dus niet, omdat zijn 
straf zou zijn afgelopen, doch om hem in de gelegenheid te stellen dienst te 
doen. Op Zon- en feestdagen en op algemene verlofdagen blijft de gestrafte in 
arrest, uitgezonderd gedurende de tijd, waarin hij een godsdienstoefening 
bijwoont of deel moet nemen aan onvermijdelijke diensten op die dagen. 

Zie ook§ 37. 

10 WK 140. - Streng arrest. - Het streng arrest wordt ondergaan: 

door de officier: in zijn woonverblijf, tent of kwartier of, in bivak, op de 
door de commanderende officier ter plaatse aan te wijzen plaats; 

door de onderofficier en de mindere militair: in afzondering in een daartoe 
bestemde cel, of, indien hij gekantonneerd, gekampeerd of gebivakkeerd is, 
op de door de commanderende officier ter plaatse aan te wijzen plaats. 

23 IDA Het in arrest stellen geschiedt zodra mogelijk nadat de straf ter kennis van 
de gestrafte is gebracht en nadat hem zo nodig de gelegenheid is gegeven, zijn 
kleding en wapenen in orde te brengen; voor het overige geldt dezelfde 
regeling als bij verzwaard arrest (zie het vorige punt). 

10 WK De militair die streng arrest ondergaat is uitgesloten van het verrichten 
van dienst buiten de localiteit waar hij de straf ondergaat. De compagnies-

24 IDA commandant kan hem diensten opdragen welke hij in de strafkamer moet 
verrichten. 

14 WK Het spreekt van zelf dat het de gestrafte verboden is, de plaats waar hij zijn 
straf ondergaat zonder noodzaak te verlaten anders dan voor dienst. 

27 IDA De gestrafte mag slechts bezoek ontvangen: 
van de geestelijke verzorger; 
in een bijzonder geval, met toestemming van de regimentscommandant of, 

bij diens afwezigheid, van de kapitein van de week, van andere personen, 
doch hierbij moet de wachtcommandant tegenwoordig zijn. 

Het bijwonen van godsdienstoefeningen is niet geoorloofd. 
126 IDA Bij opname in een ziekeninrichting of kwartierziekenverblijf wordt de 

opgelegde straf niet onderbroken. Wanneer zijn lichamelijke of geestesgesteld
heid dit toelaat, wordt de gestrafte ook in de ziekeninrichting afgezonderd. 

50 IDA Wordt een militair beneden de rang van officier gestraft met streng arrest 
van langere duur dan 4 dagen, dan zendt de compagniescommandant daar
van zo spoedig mogelijk onder gesloten enveloppe een kennisgeving aan de 

127 (4) IDA betrokken geestelijke verzorger. Voorts wordt, reeds bij een straf van langere 
duur dan 48 uur, kennisgegeven aan de officier van gezondheid. Genoemde 
functionarissen kunnen dan de gestrafte komen bezoeken. 

4, 5 WK De straf van streng arrest wordt niet opgelegd aan militairen jonger dan 
18 jaar. 

De tijd gedurende welke een militair streng arrest heeft ondergaan en 
32 (1, b) DpW derhalve aan de dagelijkse dienst onttrokken is geweest kan op hem worden 

verhaald door hem te laten nadienen als hij voor groot verlof in aanmerking 
zou komen. 
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Beloopt deze tijd minder dan 7 dagen, dan heeft dit verhaal doorgaans niet 121 Dp Besch. 
plaats. 

Zie ook§ 37. 
Voor het streng arrest bij een leger te velde wordt verwezen naar het 

volgende punt. 

141. - Licht en streng arrest bij een leger te velde. - Het licht en het streng 34 WK 
arrest worden bij een leger te velde zowel door de onderofficier als door <le 
mindere militair bij voorkeur ondergaan bij de politiewacht van het kan
tonnement, kampement of bivak. Het streng arrest, zo mogelijk, in afzonde-
ring. 

Bij een leger te velde kan er natuurlijk niet aan worden gedacht, de straffen 
te doen ondergaan op dezelfde wijze als waarop dit onder gewone omstandig
heden geschiedt. In de eerste plaats is dit niet uitvoerbaar, en in de tweede 
plaats kan men bij een leger te velde niet toestaan, dat iemand door straf aan 
de doorgaans zware diensten en aan gevechtsacties zou worden onttrokken. 

De tenuitvoerlegging van de straffen van licht en streng arrest zal dus te 
velde aan de omstandigheden moeten worden aangepast en het verschil tussen 
beide strafsoorten zal niet zeer groot kunnen zijn. Is afzondering van de met 
streng arrest gestrafte niet mogelijk, dan zal het verschil slechts zijn, dat deze 
aan een meer voortdurende bewaking wordt onderworpen dan de met licht 
arrest gestrafte. 

Zoals de woorden "bij voorkeur" al aangeven, is het ook geoorloofd deze 
straffen te doen ondergaan bij het onderdeel waartoe de gestrafte behoort. 

De gestraften keren in ieder geval terug naar hun onderdeel: 34 WK 

Ie vóór of bij de aanvang van een gevecht en bij alarm; 
2e tot het verrichten van alle andere diensten; op mars blijven de met 

streng arrest gestrafte mindere militairen onder het onmiddellijk 
toezicht van een daartoe door de colonnecommandant aangewezen 
afdeling. 

142. - Verlaging. - De straf van verlaging, welke uitsluitend aan onder- 16 WK 
officieren kan worden opgelegd (zie voor de verlaging in klasse het volgende 
punt) bestaat in het terugbrengen van de gestrafte tot de stand van soldaat, 
met aanduiding van de klasse waarin de gestrafte zal worden geplaatst (dus 
soldaat of soldaat eerste klasse). 

De wet kent niet het terugbrengen van een onderofficier tot een lagere 
onderofficiersrang bij wijze van straf (zie over de terugstelling bij wijze van 
administratieve maatregel pt 412) . 

Wordt dus bijv. een adjudant-onderofficier gestraft met verlaging, dan 
betekent dit dat hij wordt teruggebracht tot de stand van soldaat of tot soldaat 
eerste klasse, naar gelang de strafoplegger dit bepaalt. 

Hierdoor is het verschil tussen een straf van 14 dagen streng arrest en de 
straf van verlaging wel zéér groot. Vooral voor de hogere en oudere beroeps
onderofficier betekent de straf van verlaging een declassering en een sterke 
vermindering van de inkomsten, waardoor bij gehuwden ook het gezin zeer 
ernstig wordt getroffen. 
Opmerking: andere legers kennen de mogelijkheid van terugbrenging tot een lagere onder-
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officiersrang bij wijze van straf wèl; de Nederlandse wetgever is echter uitge
gaan van het standpunt dat de onwaardigheid om in de beklede rang te blijven 
dienen, zonder meer medebrengt de onwaardigheid om enige rang te bekleden. 

Dat de straf van verlaging slechts kan worden opgelegd door een meerdere 
met volledige strafbevoegdheid, dus door een oudere en meer-ervaren chef, 
schept een waarborg tegen lichtvaardige toepassing van deze zeer-ingrijpende 
straf (zie pt 150 e.v.). 

De straf wordt (tenzij de gestrafte afstand heeft gedaan van zijn recht, zich 
over de strafoplegging te beklagen) niet ten uitvoer gelegd binnen de voor het 
doen van beklag beschikbare termijn (zie pt 234). Heeft de gestrafte beklag 
gedaan, dan wordt de beslissing op dat beklag afgewacht. De tenuitvoer
legging wordt zolang opgeschort, doch de gestrafte verblijft inmiddels van 
rechtswege in arrest. Dit arrest is geen extra-straf, doch het dient om de 
gestrafte, wiens positie nog onzeker is, geïsoleerd te houden, zowel van de 
onderofficieren als van de soldaten. Het moet dus op een zodanige wijze 
worden geregeld dat de isolering bereikt wordt met een minimum van onge
mak voor de gearresteerde. Van de normale dienst is deze natuurlijk uitgeslo
ten. Brengt de beslissing op het beklag geen wijziging in de straf, dan volgt de 
tenuitvoerlegging zo spoedig mogelijk. Het maakt dus geen verschil, of de 
gestrafte de eindbeslissing van het Hoog Militair Gerechtshof inroept. 

De tenuitvoerlegging van de straf van verlaging geschiedt zonder enige 
formaliteit (dus geen afnemen van de onderscheidingstekenen voor het front 
van de troep o.i.d.). Het zal vaak gewenst zijn de verlaagde naar een ander 
korps of onderdeel over te plaatsen. 

Verlaging heeft als bijkomstig gevolg het verlies van onderscheidings
tekenen, aan vrijwillig dienende militairen wegens langdurige dienst toe
gekend. 

De met verlaging gestrafte militair kan weder in aanmerking komen voor 
bevordering. Een termijn, gedurende welke zodanige herbevordering niet zou 
mogen plaats hebben, is niet voorgeschreven. Het spreekt echter wel van zelf, 
dat niet tot bevordering behoort te worden overgegaan voor en aleer de 
betrokkene door een langdurige periode van goede plichtsvervulling getoond 
heeft, dat hij zich heeft gebeterd, en dat de eventuele herbevordering traps
gewijze moet plaats hebben. Een te snel op de straf volgende herbevordering 
zou schade toebrengen aan het effect van de straf. Zie over de verlaging 
krachtens rechterlijk vonnis pt 268 sub b. 

143. - Verlaging in klasse. - De straf van verlaging in klasse (ook wel 
kortweg als "verlaging" zonder méér aangeduid doch wèl te onderscheiden 
van de in het vorige punt besproken verlaging) kan uitsluitend worden op
gelegd aan een mindere militair en bestaat in het terugbrengen van de ge
strafte tot een lagere klasse (bij de landmacht dus het terugbrengen van een 
soldaat eerste klasse tot soldaat). 

Anders dan de verlaging kan de verlaging in klasse wèl trapsgewijze plaats 
vinden. Bij de landmacht heeft dit geen betekenis, omdat er slechts twee 
klassen van soldaten zijn, doch bij de zeemacht kan een marinier eerste klasse 
worden verlaagd tot marinier tweede klasse of tot marinier derde klasse, naar 
gelang de strafoplegger zulks bepaalt. 
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143-144 

ÜYerigens geldt met betrekking tot deze strafsoort hetgeen in het vorige 
punt met betrekking tot de verlaging is opgemerkt. 

144. - Plaatsing in een tuchtklasse. - De plaatsing in een tuchtklasse be-
staat in de onderwerping van de militair aan een gestrengere krijgstucht. 18 WK 

Zij wordt ondergaan in een daarvoor bestemde inrichting, de Tuchtklasse, 
ondergebracht te Nieuwersluis•). 

Zij wordt alleen opgelegd aan de mindere militairen op wie geen verlaging 
in klasse kan worden toegepast. 

Er zijn mindere militairen, die zich niet weten aan te passen aan de eisen, 
welke het militaire milieu stelt en die ongevoelig blijken voor de vermaningen 
welke hun worden toegediend en de opvoedkundige maatregelen en de 
straffen welke op hen worden toegepast. Zij bezorgen voortdurend last, vallen 
uit de toon, oefenen een slechte invloed uit op hun kameraden en storen de 
goede ga.ng van zaken bij de opleiding. 

Het is van groot belang, dat dergelijke individuën zo spoedig mogelijk uit 
de troep worden verwijderd. Het kader bij de troep is berekend op de omgang 
met normale mensen, de oefenschema's veroorloven niet, dat afzonderlijk tijd 
wordt uitgetrokken om de onwilligen en ongezeggelijken een heropvoeding 
te geven. Daarom komt deze heropvoeding het beste tot haar recht wanneer 
zij wordt toevertrouwd aan gespecialiseerd kader en plaats heeft in een af
zonderlijke inrichting. 

Daarom is de Tuchtklasse in het leven geroepen, en daarom is de straf van 
plaatsing in een tuchtklasse ingevoerd, als een laatste middel om te trachten 
de militair, die bij de troep "ongeneeslijk" is verklaard, toch nog tot een 
bruikbaar soldaat te maken. 

Het spreekt van zelf, dat een dergelijke militaire heropvoeding niet in 
enkele dagen of weken effect kan sorteren. Daarom heeft de plaatsing in een 19 WK 
tuchtklasse plaats voor een periode van ten minste drie maanden en ten 
hoogste één jaar. De gestrafte kan dus de normale opleiding bij zijn onderdeel 
niet meer volgen. Daarvoor in de plaats treedt de scholing, welke hij bij de 
Tuchtklasse ondergaat, welke echter als een bijzondere scholing wordt aan
gemerkt. 

De dienstplichtige militair kan, als hij voor groot verlof in aanmerking 32 (lh) DpW 
komt, in werkelijke dienst worden gehouden gedurende evenveel dagen als 
hij door het ondergaan van straf niet aan de dagelijkse dienst heeft deelge-
nomen. Deze bepaling geldt ook t.a.v. de tijd, in de Tuchtklasse doorgebracht 
en maakt het mogelijk, de gestrafte na ontslag uit de Tuchtklasse alsnog tot 
het einde toe aan de normale opleiding te doen deelnemen. 

Al zijn de gestraften gedurende een gedeelte van hun straftijd afgezonderd, 
toch behoort de plaatsing in een tuchtklasse niet als een vrijheidsstraf in de 
gewone zin van het woord te ·worden beschouwd. Het doel is niet het toe
brengen van leed door vrijheidsberoving, doch heropvoeding door onder
werping aan een gestrengere tucht. 

Dit doel tracht men te bereiken door regelmatige en langdurige arbeid, 

•) Tevens is te Nieuwersluis gevestigd de Strafklasse (zie pt 266). Beide inrichtingen staan 
onder eenhoofdig bevel en maken deel uit van het Depot van Discipline. 
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strafexercitie en andere militaire oefeningen, voorlichting en onderricht en 
bij dat alles door handhaving van de discipline op een uiterst strenge doch 
kundige wijze. 

De Tuchtklasse is zodanig ingericht, dat de gestrafte door goed gedrag in 
aanmerking kan komen voor een milder régime. De gestraften zijn namelijk 
verdeeld in drie afdelingen, ieder met een verschillend régime. 

De gestrafte wordt eerst geplaatst in de eerste afdeling. Hij wordt, behalve 
bij arbeid, oefeningen en onderricht, afgezonderd gehouden en verblijft in 
de cel. 

Overplaatsing naar de tweede afdeling vindt in de·regel na 30 dagen plaats. 
Goed gedrag kan het tijdstip van overplaatsing vervroegen. In deze afdeling 
wordt de gestrafte slechts gedurende de nacht afgezonderd. Voor verrichte 
arbeid kan een geldelijke beloning worden toegekend, welke op rekening van 
de gestrafte wordt geboekt. 

De derde afdeling vormt als het ware de overgang naar het normale leven. 
Afzondering gedurende de nacht vindt in de regel niet meer plaats, de be
loning van de arbeid is hoger dan die in de tweede afdeling, cantinebezoek, 
het bijwonen van voordrachten en lezingen kunnen worden toegestaan en 
vergunning tot uitgaan kan worden gegeven. De gestrafte, die vergunning tot 
uitgaan krijgt, kan een gedeelte van de bovengenoemde geldelijke beloning 
ter hand gesteld krijgen. 

Indien het gedrag van de gestrafte daartoe aanleiding geeft, kan hij van een 
hogere in een lagere afdeling worden teruggeplaatst. Ook kunnen de gewone 
krijgstuchtelijke straffen op hem worden toegepast. Wordt hij met streng 
arrest gestraft, dan telt de tijd, in dit arrest doorgebracht,.niet mede voor de 
tijd van zijn verblijf in de Tuchtklasse. Bovendien zijn huishoudelijke straffen 
mogelijk, als intrekking van gunsten, het verrichten van bijzondere diensten, 
afzondering, op water en brood stellen. 

Anderzijds kan bij goed gedrag vervroegde plaatsing in een hogere afdeling 
plaats vinden, terwijl de manschappen in de derde afdeling ook vóórdat hun 
straftijd verstreken is, bij de Minister van Oorlog voor voorwaardelijk ontslag 
uit de Tuchtklasse kunnen worden voorgedragen. De voorwaardelijk ont
slagene keert naar zijn onderdeel terug. Het voorwaardelijk ontslag kan 
worden herroepen indien blijkt dat de betrokkene zich opnieuw ernstig 
misdraagt. 

Uitvoerige regelingen betreffende het régime in de Tuchtklasse zijn neer
gelegd in een Koninklijk besluit en een huishoudelijk reglement. 

De straf van plaatsing in een tuchtklasse kan slechts worden opgelegd door 
een meerdere met volledige strafbevoegdheid (zie pt 154). 

De straf wordt (tenzij de gestrafte afstand heeft gedaan van zijn recht, zich 
over de strafoplegging te beklagen) niet ten uitvoer gelegd binnen de voor 
het doen van beklag beschikbare termijn (zie pt 234). Heeft de gestrafte beklag 
gedaan, dan wordt de beslissing op dat beklag afgewacht. De tenuitvoer
legging wordt zolang opgeschort, doch de gestrafte verblijft inmiddels van 
rechtswege in arrest. Dit arrest is geen extra-straf, doch dient ter voorkoming 
van ontvluchting. Brengt de beslissing op het beklag geen wijziging in de 
straf, dan volgt de tenuitvoerlegging nog niet dadelijk, doch wordt daarmede 
gewacht tot de derde dag nadat de beslissing op het beklag ter kennis van de 
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ge-rraue 1s gekomen, zulks teneinde de gestrafte gelegenheid te laten voor het 
inroepen van de eindbeslissing van het Hoog Militair Gerechtshof (zie pt 244). 
:\laakt hij van die gelegenheid gebruik, dan wordt gewacht totdat hij van die 
eindbeslissing kennis draagt. Deze regeling dient om onnodige overplaatsing 
naar de Tuchtklasse te voorkomen. 

Tijdens het verblijf in de Tuchtklasse mag de gestrafte geen eretekenen, 
medailles enz. dragen. 

Vroeger was bepaald dat een militair, alvorens met plaatsing in een Tucht
klasse te kunnen worden gestraft, de gehele reeks van lichtere krijgstuchtelijke 
straffen moest hebben ondergaan. Een dergelijke beperking bestaat thans niet 
meer en er is reeds op gewezen dat een wegens zijn gedrag bij de troep onbruik
baar militair zo spoedig mogelijk ter verbetering naar de Tuchtklasse moet 
worden gezonden. In de praktijk zal men een militair echter pas als "rijp voor 
de tuchtklasse" kunnen onderkennen nadat hij zich meermalen ernstig 
heeft misdragen en enige malen streng is gestraft. 

145. - Inhouding van soldij. - Dit is een bijkomende straf welke gepaard 25 WK 
kan gaan met elke straf van streng arrest, opgelegd aan een onderofficier of 
mindere militair. 

Ingehouden wordt de gehele soldij, en wel hetzij gedurende de gehele 
straftijd, hetzij gedurende een gedeelte van die straftijd, naar gelang de straf
oplegger zulks bepaalt. 

Aan de Minister van Oorlog is het overgelaten, nader te bepalen, welk 
gedeelte van de gedurende de straftijd door de gestrafte verdiende gelden als 
soldij wordt aangemerkt en dus voor inhouding in aanmerking komt. 

De ingehouden bedragen komen ten bate van het Algemeen Burgerlijk 83 RvA 
Pensioenfonds. 

146. - Vermindering van kost. - Elke straf van streng arrest van een 26 WK 
onderofficier die een mindere rang dan die van sergeant bekleedt, of van een 
mindere militair kan gepaard gaan met vermindering van kost. 

Vermindering van kost betekent niet, dat de gestrafte een kleinere portie 
eten krijgt, doch dat hij niet anders dan water en brood ontvangt en wel 

hetzij om de andere dag, 
hetzij eenmaal gedurende ten hoogste 4 dagen achtereen, 
hetzij tweemaal gedurende ten hoogste drie dagen achtereen, met dien 

verstande dat het aantal dagen, waarop de gewone voeding wordt verstrekt, 
ten minste even groot moet zijn als het daaraan voorafgegane aantal dagen 
waarop de vermindering van kost heeft plaats gevonden. 

Bij de strafoplegging moet worden aangegeven op welke wijze de vermin
dering van kost moet worden toegepast. 

Voor sergeanten en onderofficieren van hogere rang is deze bijkomende 
straf niet nodig geacht. 

147. - Verbod, buiten dienst wapenen te dragen. - Elke straf van streng 27 WK 
arrest van een mindere militair kan gepaard gaan met het verbod, buiten 
dienst wapenen te dragen, gedurende een periode van tenminste drie en ten 
hoogste zes maanden na het ondergaan van het arrest. 
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In tegenstelling tot de beide voorgaande, werkt deze bijkomende straf eerst 
na het ondergaan van de hoofdstraf en gedurende een langere periode dan 
deze hoofdstraf duurde. 

Aangezien mindere militairen tegenwoordig buiten dienst geen wapenen 
dragen heeft deze bijkomende straf voor het tegenwoordige elke practische 
betekenis verloren. 

148. - Verrichten van pionier-arbeid. - Bij een leger te velde kan zowel 
35 WK het licht als het streng arrest van een mindere militair gepaard gaan met het 

verrichten van pionier-arbeid, hetgeen bestaat in het verrichten van de werk
zaamheden, omschreven in de pioniervoorschriften. Gecombineerd met licht 
arrest heeft de bijkomende straf vaak wellicht meer effect dan de hoofdstraf. 
Echter zullen vaak ook niet-gestraften met het verrichten van pionier-arbeid 
moeten worden belast. 
Opmerking: In deze strafsoort schuilt een tegenstrijdigheid. Als men van de militair vraagt 

dat hij zijn dienstverrichtingen met ijver en toewijding zal uitvoeren, behoort 
een dergelijke dienstverrichting eigenlijk niet als straf te worden opgelegd. 

149. - Doen van corveeën. - Bij een leger te velde kan het streng arrest 
35 WK van de mindere militair gepaard gaan met het doen van corveeën, waaronder 

dient te worden verstaan het verrichten van andere militaire arbeid dan 
pionier-arbeid. Ook t.a.v. de corveeën geldt, dat vaak ook niet-gestraften deze 
wllen hebben te verrichten; de gestraften gaan echter vóór. 
Opmerking: Voor deze slrafsoort geldt tot op zekere hoogte hetgeen is opgemerkt in het 

vorige punt. 

§ 33. 

Straf bevoegdheid. 

150. - Strafbevoegdheid komt niet aan iedere meerdere toe. - Terwijl de 
27 RK handhaving van de krijgstucht in het algeméén is opgedragen aan ieder, die 

bij de krijgsmacht met enig gezag is bekleed en derhalve deze taak rust op de 
schouders van iedere meerdere ten aanzien van zijn minderen, is het opleggen 

'.?9 (] ) RK van krijgstuchtelijke straffen slechts toegestaan aan die militairen, die daartoe 
door of krachtens de Wet op de Krijgstucht bevoegd zijn verklaard. 

De wetgever heeft deze bevoegdheid, waarmede zo sterk kan worden inge
grepen, óók in de persoonlijke vrijheid van de militair, slechts willen toe
kennen aan die militaire meerderen, wier rang en positie, bezadigdheid, 
leeftijd en ondervinding waarborgen bieden voor een juiste hantering daar
van. Om dezelfde reden is ook niet aan alle strafbevoegden dezelfde mate van 
mafbevoegdheid toegekend (zie ptn 153 t/m 156). 

29 RK Het opleggen van krijgstuchtelijke straffen door andere militairen dan 
degenen, die hun bevoegdheid aan genoemde wet ontlenen, is verboden, 

.39, 41, 42, 43 WK terwijl de tot straffen bevoegden deze bevoegdheid slechts bezitten ten aanzien 
van militairen, die onder hun bevelen staan. 

42 ,vK Opmerking: Een uitzondering op de laatste regel vormt de garnizoenscommandant, wiens 
strafbevoegdheid zich uitstrekt over alle zich ter plaatse van zijn commande
ment bevindende militairen van mindere rang of van mindere ouderdom in 
rang dan hij zelf heeft (zie pt 154). 
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151. - Systeem van de Wet op de Krijgstucht. - De beantwoording van de 
vraag, aan welke militairen strafbevoegdheid behoort te worden toegekend, 
houdt ten nauwste verband met de organisatie van de krijgsmacht en van de 
onderdelen daarvan. 

Deze organisatie is op haar beurt afhankelijk van verschillende factoren en 
is in detailpunten veelvuldig aan wijziging onderhevig. Wanneer de tot straf
fen bevoegden uitsluitend in de Wet zelf zouden zijn genoemd, zou iedere 
organisatiewijziging, hoe gering ook, een wijziging van de Wet noodzakelijk 
maken, hetgeen omslachtig en tijdrovend zou zijn. 

Daarom is een ander systeem gevolgd. In de Wet zelf worden slechts enkele 
autoriteiten en commandanten genoemd, en wel dezulken, waarvan men bij 
het tot stand komen van de Wet aannam, dat zij wel steeds in de legerorgani
satie zouden voorkomen. 

Voorbeelden: 

Opperofficieren, commanderende officieren van een divisie, brigade, 39 WK 
korps, dienstvak, dienstafdeling of inrichting (zie ptn 152 en 154); hoofd
officieren, commandanten van een bataljon, afdeling, compagnie, eska- 41 wK 
dron of batterij (zie ptn 152 en 155) . 

Daarnaast is echter in de Wet zelve de mogelijkheid geopend, het aantal der 
tot straffen bevoegden te kunnen uitbreiden, wanneer de legerorganisatie 39, 41 WK 
daartoe aanleiding geeft. Bij Koninklijk besluit kunnen namelijk formaties 
worden aangewezen, aan het commandement waarover strafbevoegdheid 
verbonden zal zijn. Is dus tengevolge van een reorganisatie een wijziging in 
de regeling van de strafbevoegdheid noodzakelijk geworden, dan kan deze op 
eenvoudige wijze tot stand komen zonder wetswijziging. 

Voorbeeld: 

Aan het hoofd van een militaire missie kent de \Vet zelf geen strafbe
voegdheid toe, doch genoemde functionaris ontleent zijn bevoegdheid 
aan het feit, dat bij een speciaal daartoe uitgevaardigd Koninklijk besluit 
deze missie is aangewezen als een formatie, waarvan de commandant 
strafbevoegdheid bezit. 

Om vast te stellen, of een bepaalde functionaris strafbevoegdheid bezit moet 
men dus eerst nagaan, of hij in de Wet op de Krijgstucht wordt genoemd. Is 
dit niet het geval, dan moet worden onderzocht of hem de bevoegdheid bij 
enig Koninklijk besluit is toegekend door aanwijzing van de formatie, waar
over hij het bevel voert. 

Deze Koninklijke besluiten zijn alle in de Legerorders opgenomen en dus 
op de militaire bureaux te raadplegen. Zodra de definitieve organisatie van 
het leger op voet van vrede en op voet van oorlog zal zijn vastgesteld, zal het 
ook mogelijk zijn een definitief overzicht van de met deze organisaties samen
hangende regeling van de strafbevoegdheid te geven. De in dit tijdperk van 
wederopbouw van het leger onvermijdelijke organisatiewijzigingen maken 
het geven van een overzicht nog bezwaarlijk. 
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152. - Strafbevoegdheid op grond van rang of van functie. - De Wet kent 
in sommige gevallen strafbevoegdheid toe op grond van de rang, die de 
betrokken militair bekleedt, en dus onafhankelijk van diens functie of 
commando. 

Voorbeelden: 
39 WK 1. Elke opperofficier heeft volledige strafbevoegdheid over de onder 

zijn bevelen staande militairen. 
41 WK 2. Elke hoofdofficier van de landmacht heeft beperkte strafbevoegd-

heid over de onder zijn bevelen staande militairen. 

In andere gevallen daarentegen wordt de strafbevoegdheid juist verbonden 
aan de beklede functie en is zij onafhankelijk van de rang van de functionaris. 

Voorbeelden: 
39 WK 1. De commanderende officier van een divisie heeft volledige straf-

bevoegdheid, ongeacht zijn rang. 
41 WK 2. De commandant van een bataljon heeft beperkte strafbevoegdheid, 

41 WK 

39 (3) WK 
SIDB 

ongeacht zijn rang. 

Het onderscheid is van belang voor de bepaling van de strafbevoegdheid 
van degene die bij ontstentenis of afwezigheid van de functionaris tijdelijk 
diens functie waarneemt, immers: 

is de strafbevoegdheid verbonden aan de rang dan heeft de dienstwaar
nemer de bevoegdheid slechts indien ook hij een rang bekleedt waaraan de 
Wet deze bevoegdheid verbonden heeft, en anders niet; 

is de strafbevoegdheid verbonden aan de functie of het commando, dan 
gaat zij in het algemeen zonder meer over op de dienstwaarnemer, ongeacht 
diens rang. 

Voorbeelden: 
1. Ontleent een majoor, hoofd van een militair bureau, strafbevoegd

heid aan zijn hoofdofficiersr.mg, dan komt aan de kapitein, die hem 
bij afwezigheid vervangt, géé,'l strafbevoegdheid toe. 

2. Treedt de oudste luitenant van een compagnie op als waarnemend 
compagniescommandant, dan heeft hij de strafbevoegdheid welke 
d<:: wet aan het compagniescommando verbindt. 

Dienstwaarnemer is normaliter de oudste officier, dienende onder de be
velen van de afwezige functionaris. T.a.v. hogere functionarissen treden 
Kroon of Minister regelend op. 

Keert degene, wiens functie tijdelijk door een ander is waargenomen, terug 
dan heeft hij generlei bemoeienis ten aanzien van de door de waarnemer 
opgelegde straffen. Met name kan hij met betrekking tot die straffen de 
bevoegdheden bedoeld bij artt. 50 en 61 WK (zie ptn 192, 193 en 233) niet 
uitoefenen. 

153. - Soorten van strafbevoegdheid. - Niet aan alle met strafbevoegdheid 
beklede militairen kent de Wet deze bevoegdheid in gelijke mate toe. Het 
militaire spraakgebruik onderscheidt: 
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volledige strafbevoegdheid, 
beperkte strafbevoegdheid en 
zeer beperkte strafbevoegdheid, 

153-155 

termen, welke in de wet niet worden gebezigd doch die niettemin zeer bruik
baar zijn. De verschillen zullen in de volgende punten ter sprake komen. 

154. - Volledige strafbevoegdheid. - Volledige strafbevoegdheid is de 
bevoegdheid, alle in de v\Tet op de Krijgstucht genoemde krijgstuchtelijke 39 Wit 
straffen (zie § 32) op te leggen aan de militairen, die onder de bevelen van 
de tot straffen bevoegde staan. Men noemt deze bevoegdheid ook wel de 
strafbevoegdheid van artikel 39 van de Wet op de Krijgstucht, omdat genoemd 
artikel deze bevoegdheid o.a. toekent: 

uit hoofde van de rang: aan elke opperofficier; 
uit hoofde van functie of commando: aan de commanderende officier van 

een divisie, brigade, korps of andere, bij Koninklijk besluit te bepalen for
matie, zomede van een dienstvak, dienstafdeling of inrichting. 

Hogere militaire formaties dan de divisie (legerkorps, leger, legergroep) 
worden in het wetsartikel niet genoemd. De commandanten daarvan zullen 
echter wel zonder uitzondering de rang van opperofficier bekleden, zodat ook 
afzonderlijke aanwijzing bij Koninklijk besluit overbodig is. 
Opmerkingen: a. Onder "brigade" wordt hier niet verstaan de brigade bij de Koninklijke 

Marechaussee. 
b. Onder het begrip "korps" vallen niet slechts de met de naam van "korps" 

aangeduide legeronderdelen (zoals het Bewakingskorps K.L., het Vrou
wen Hulpkorps) doch ook alle regimenten. 

c. Een dienstvak is bijv. de Generale Staf, de Militaire Administratie, de 
Militair-Juridische Dienst. 

d. Een dienstafdeling is bijv. een geniecommandement. 
c. Een inrichting is bijv. een militair hospitaal. 

155. - Beperkte strafbevoegdheid. - Beperkte strafbevoegdheid is de be
voegdheid, alle in de Wet op de Krijgstucht genoemde krijgstuchtelijke 41 WK 
straffen op te leggen aan de militairen, die onder de bevelen van de tot 
straffen bevoegde staan, echter met uitzondering van de zwaarste straf soorten, 
zijnde: 

voor officieren: de straf van streng arrest; 
voor onderofficieren: de straf van verlaging en 
voor mindere militairen: de straffen van verlaging m klasse en van 

plaatsing in een tuchtklasse. 
Acht een meerdere, die slechts beperkte strafbevoegdheid bezit, terzake van 

een bepaald vergrijp oplegging van één der genoemde straffen noodzakelijk, 
dan moet hij daarvan kennis geven aan een hogere meerdere, die volledige 
strafbevoegdheid heeft. 

De beperkte strafbevoegdheid, ook wel aangeduid als de strafbevoegdheid 
van artikel 41 van de Wet op de Krijgstucht, komt bij de landmacht o.m. toe: 

uit hoofde van de rang: aan elke hoofdofficier; 
uit hoofde van functie of commando: aan de commandant van een bataljon, 

afdeling, compagnie, eskadron, batterij of andere bij Koninklijk besluit te 
bepalen formatie, alsmede aan de officier, commandant van een fort of een 
detachement. 
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Opmerkingen: a. Onder afdeling moet hier uitsluitend worden verstaan de afdeling 
artillerie, dus een formatie omvattende twee of meer batterijen. 

b. Heeft de commandant van een fort of van een detachement de hoofd
officiersrang, dan is hij bovendien bevoegd tot het opleggen van de straf 
van streng arrest aan officieren. 

c. Is een detachement ingescheept aan boord van een oorlogsvaartuig, dan 
is niet de detachementscommandant, doch uitsluitend de commanderende 
officier van het vaartuig tot straffen bevoegd. 

42 WK De beperkte strafbevoegdheid komt ook toe aan de garnizoenscommandant 
ten aanzien van alle zich ter plaatse van zijn commandement bevindende 
militairen van mindere rang of van mindere ouderdom in rang dan hij zelf 
heeft. 

Hij mag deze bevoegdheid slechts uitoefenen: 

a. wanneer het vergrijp begaan is door een militair, behorende tot een 
troepenafdeling, aangewezen tot handhaving of herstel van de openbare 
rust of orde; 

b. wanneer tekort is gedaan aan de eerbied, aan zijn rang verschuldigd; 
c. wanneer zich ter plaatse geen tot straffen bevoegde meerdere bevindt, 

onder wiens bevelen de delinquent staat. 
Opmerking: Veelal wordt als garnizoenscommandant aangewezen een hogere troepencom

mandant ter plaatse; het spreekt van zelf dat zijn bevoegdheid als garnizoens
commandant in dat geval zijn bevoegdheid als troepencommandant onaangetast 
laat; ook kan een garnizoenscommandant worden belast met het hoger bevel 
over bepaalde onderdelen, zoals het garnizoensdetachement, een garnizoens
magazijn enz.; ook een dergelijk hoger bevel staat Jos van de eigenlijke functie 
van de garnizoenscommandant, en het is dus mogelijk dat aan zodanig hoger 
bevel bijv. volledige strafbevoegdheid verbonden wordt. 

43 WK 156. - Zeer beperkte strafbevoegdheid. - Zeer beperkte strafbevoegdheid 
is de bevoegdheid tot het opleggen van de straf van licht arrest of van een 
lichtere straf. 

Deze bevoegdheid komt, ten aanzien van de onder zijn bevelen staande 
militairen, toe aan de onderofficier-detachementscommandant, dus uit hoofde 
van een combinatie van rang en functie. 

Over het algemeen heeft de onderofficier geen strafbevoegdheid. Ook zal 
hij in vredestijd wel nimmer optreden als waarnemend compagniescomman
dant. Als commandant van een plaatselijk zelfstandig detachement kan hij 
echter de strafbevoegdheid niet geheel missen (bijv. de commandant van een 
plaatselijk zelfstandige brigade der Koninklijke Marechaussee). 

Is het detachement niet feitelijk zelfstandig, dan heeft de onderofficier
commandant ook géén strafbevoegdheid (dit is bijv. het geval als het detache
ment deel uitmaakt van een verenigde troepenafdeling onder bevel van een 
andere meerdere, of als het is ingescheept aan boord van een oorlogsvaartuig) . 

157. - Hiërarchie en strafbevoegdheid. - Bij een goed geordend hiërar
chisch verband heeft de hoger geplaatste dezelfde bevoegdheden als de lager 
geplaatste, doorgaans zelfs méér, doch zeker niet minder. Dit beginsel behoort 
ook met betrekking tot de strafbevoegdheid te worden in acht genomen. Het 
is niet met zoveel woorden in de ,,Vet vastgelegd, doch het kan door de in het 
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voorgaande genoemde "aanwijzing bij Koninklijk besluit als formatie" ten 
allen tijde worden gerealiseerd. 

158. - Concurrerende bevoegdheden. - Het komt voor, dat een militair 
tengevolge van zijn bijzondere functie of indeling onder de bevelen van twee 
of meer tot straffen bevoegde meerderen staat, tussen welke meerderen geen 
verhouding van ondergeschiktheid bestaat. Deze meerderen hebben dan ieder 
voor zich strafbevoegdheid ten aanzien van de betrokken militair en kunnen 
deze onafhankelijk van elkaar uitoefenen. Overleg tussen hen zal echter 
noodzakelijk zijn, wil de strafoplegging doelmatig werken. Zo zal de meerdere, 
bij wie de straflijst van de mindere niet berust, deze ter inzage moeten vragen 
alvorens hij tot strafoplegging overgaat. 

Voorbeelden: 
l. Een plaatselijk zelfstandig opzichter van fortificatiën staat, wat de 

strafbevoegdheid betreft, zowel onder de garnizoenscommandant ter 
plaatse als onder de elders gevestigde eerstaanwezende ingenieur der 
genie. 

2. Een soldaat, behorende tot een garnizoensdetachement of een sub
sistencompagnie, doch als schrijver werkzaam bij een Inspectie 
staat, wat de strafbevoegdheid betreft, zowel onder de detachements
of compagniescommandant als onder de Inspecteur. 

Als algemene richtlijn dient hierbij te worden aangenomen dat ieder van 
de tot straffen bevoegde meerderen slechts tot strafoplegging zal overgaan 
terzake van krijgstuchtelijke vergrijpen, welke meer bepaald binnen zijn 
dienstkring vallen. 

Zo zal, in het laatstgenoemde voorbeeld, de Inspecteur slechts tot straf
oplegging overgaan als de betrokken soldaat in verband met zijn werkzaam
heden ter Inspectie een krijgstuchtelijk vergrijp pleegt, doch niet wanneer 
deze bijv. niet direct bij de reveille is opgestaan, op een appèl gemankeerd 
heeft, zijn uitrusting niet behoorlijk onderhouden heeft, enz. 

159. - Andere bevoegdheden, verbonden aan de strafbevoegdheid. 
Verschillende wettelijke en andere voorschriften kennen bijzondere bevoegd
heden toe aan de meerdere, die strafbevoegdheid bezit, zoals: 

de bevoegdheid tot wijziging of tenietdoening van een opgelegde krijgs- 50 WK 
tuchtelijke straf en tot schorsing van de uitvoering daarvan (zie ptn 192 en 
193); 

de bevoegdheid tot het kennisnemen van beklag over een door een lagere 61 WK 
commandant opgelegde krijgstuchtelijke straf (zie pt 233); 

de bevoegdheid tot het kennisnemen van beklag over een ontvangen order 71 WK 
(zie pt 229) ; 

de bevoegdheid tot het kennisnemen van beklag over een vermeende 9 (4) RK 
krenkende of onbillijke behandeling (zie pt 226); 

de bevoegdheid tot het ondervragen van een militair, verdacht van het 46 WK 
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plegen van een krijgstuchtelijk vergrijp, op verzoek van de tot straffen be
voegde meerdere die de zaak behandelt (zie pt 164); 

65 WK de bevoegdheid tot het ondervragen van een gestrafte, die zich over de hem 
opgelegde straf heeft beklaagd, alsmede van de betrokken strafoplegger en 
van eventuele getuigen, een en ander op verzoek van degene die het beklag 
behandelt en ten dienste van het onderzoek (zie pt 239) . 
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HOOFDSTUK X. 

BEHANDELING EN AFDOENING VAN HET KRIJGSTUCHTELIJK VERGRIJP 
DOOR DE TOT STRAFFEN BEVOEGDE MEERDEREN. 

§ 34. 

Het onderzoek. 

160. - Doel van het onderzoek. - ,,Krijgstuchtelijke straf wordt niet op- 29 (2) RK 
gelegd dan nadat een onderzoek inzake het gepleegde vergrijp heeft plaats 
gehad en de verdachte terzake is gehoord". 

Indien op grond van een mondeling of schriftelijk rapport, danwel van 
persoonlijke waarneming, tegen een militair de verdenking is gerezen dat hij 
zich aan een krijgstuchtelijk vergrijp heeft schuldig gemaakt, moet de tot 
straffen bevoegde meerdere, tot wiens kennis zulks is gebracht of die zelf de 46 WK 
feiten heeft waargenomen, onverwijld een onderzoek instellen. 

In de regel geschiedt zulks door de laagste tot straffen bevoegde meerdere, 
onder wiens bevel de betrokken militair staat, dus door de compagnies- of 
overeenkomstige commandant. Rapporten welke in handen van hogere com
mandanten komen, worden doorgaans niet door dezen behandeld, doch ter 
behandeling doorgegeven aan de hiervóór bedoelde meerdere. 

Doel van het onderzoek is, de zaak tot volledige klaarheid te brengen. 
Vastgesteld moet worden, of de verdachte zich inderdaad aan een krijgs
tuchtelijk vergrijp schuldig heeft gemaakt, en zo ja, aan welk, en vervolgens 
moet, rekening houdende met de ernst van het feit, met de omstandigheden 37 WK 
waaronder dit werd begaan en met de persoon en het "doorgaand" gedrag van 
de schuldige worden nagegaan of terzake tegen hem enige maatregel moet 29 (3) RK 
worden genomen ofwel tot strafoplegging moet worden overgegaan. 

))De strafoplegger zal bij het gebruik maken van de hem bij de Wet op de 29 (3) RK 
Krijgstucht toegekende bevoegdheid steeds indachtig zijn aan de hem tevens 37 WK 
bij die wet opgelegde verplichting om, bij het bepalen van de soort en de mate 
van krijgstuchtelijke straf, rechtvaardigheid naast gestrengheid te betrachten 
en zowel de omstandigheden waaronder het vergrijp is begaan als de persoon-
lijkheid en het doorgaand gedrag van de dader in aanmerking te nemen." 

161. - Snelheid, objectiviteit, volledigheid. - Snel recht is van het grootste 
belang voor een juiste handhaving van de krijgstucht. Het effect van de 
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correctie is het grootst, wanneer deze kort na het vergrijp volgt. 
Er kunnen zich echter gevallen voordoen waarin het onvermijdelijk is dat 

enige tijd verstrijkt alvorens een beslissing kan worden genomen. De wet 
schrijft daarom géén termijn voor, binnen welke het onderzoek moet zijn 
voltooid. · 

Het vereiste van een snelle afdoening spreekt in het bijzonder indien de 
verdachte zi'ch in voorlopig arrest bevindt. Dit arrest behoort niet langer te 
duren dan nodig is. Daarom bepaalt de wet dat, indien de verdachte zich in 
voorlopig arrest bevindt, het onderzoek zo mogelijk binnen 24 uur nadat het 
arrest is aangezegd moet zijn afgelopen en een beslissing in de zaak moet zijn 
genomen. ,,Zo mogelijk", want ook in dit geval kunnen er omstandigheden 
zijn die het onmogelijk maken het onderzoek binnen 24 uur te voltooien. 

Een objectief en volledig onderzoek is een eerste vereiste voor een recht
vaardige beslissing. Dat de verdachte inderdaad een krijgstuchtelijk vergrijp 
gepleegd heeft, is aan de hand van het rapport alléén nog niet altijd vast te 
stellen. Hetgeen gerapporteerd is kan misschien door omstandigheden, die in 
het rapport niet zijn vermeld, in een geheel ander licht komen te staan, en 
hetgeen eigen waarneming heeft geleerd krijgt misschien een andere kleur, 
wanneer bij nader onderzoek méér aan het licht komt. 

Vergissingen en onvolledigheden, waarvan zelfs processen-verbaal van erva
ren opsporingsambtenaren niet altijd vrij blijven, kunnen in rapporten van 
militaire meerderen ook voorkomen. 

Onder bepaalde omstandigheden zal de tot straffen bevoegde meerdere 
zeer zeker volledig geloof mogen schenken aan hetgeen het rapport vermeldt, 
doch voor zover mogelijk zal hij door een nader onderzoek bevestiging, aan
vulling of verbetering daarvan moeten trachten te verkrijgen. Dit kan door
gaans op eenvoudige en weinig tijd vergende wijze geschieden. 

Vooringenomenheid kan tot onrechtvaardigheid leiden. Men moet de 
verdachte gelegenheid geven, zich uit te spreken; dit behoeft volstrekt niet te 
verhinderen dat men hem, indien hij schuldig bevonden wordt, streng aan
pakt. 

Het onderzoek moet tenminste bestaan uit het verhoor van de verdachte 
(hierover nader in het volgende punt). In de meeste practijkgevallen is dit 
voldoende, met name als de verdachte toegeeft, dat de inhoud van het rapport 
juist is. 

Waaruit het onderzoek verder moet bestaan, kan slechts van geval tot geval 
worden uitgemaakt (nader verhoor van de rapportmaker, verhoor van ge
tuigen, bezichtiging van eet} plaats of van voorwerpen, enz.) . 

162. - Verhoor van de verdachte. - De wet verbiedt uitdrukkelijk het 
opleggen van krijgstuchtelijke straf voordat de verdachte is gehoord. Dit 
verhoor mag dus nimmer achterwege blijven, óók niet wanneer de tot straffen 
bevoegde meerdere de door verdachte gepleegde feiten zelf heeft waarge
nomen, of wanneer hij het ingediende rapport volkomen duidelijk acht. 

Het is een algemeen erkend en aanvaard rechtsbeginsel, dat men ook de 
zwaarste misdadiger de gelegenheid moet bieden, zich te verantwoorden en 
verzachtende omstandigheden naar voren te brengen. Dit geldt dus zeker ook 
voor de van een krijgstuchtelijk vergrijp verdachte. Bovendien mag de krijgs-
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tuchtelijke chef de gelegenheid tot persoonlijk contact met de ondergeschikte, 
die heeft misdaan niet ongebruikt laten. Dan zou hij teveel een "wrekende 
godheid achter een schrijfbureau" blijven. 

De commandant, die nooit met zijn mannen praat, leert hen ook niet 
kennen, en blijft een vreemde voor zijn onderdeel. Bij een persoonlijk onder
houd kan hij door zijn opmerkingen een invloed op de verdachte uitoefenen 
die, wellicht nog meer dan de straf op zichzelf, in de goede richting werkt. 
Het persoonlijk onderhoud kan hem ook inzicht geven in huiselijke om
standigheden en andere factoren waardoor de verdachte wellicht beïnvloed 
werd. De ondergeschikte kan bij het persoonlijk onderhoud tot het inzicht 37 WK 
komen dat zijn chef, ook al zal deze van tijd tot tijd de roede moeten hanteren, 29 (3) RK 

belangstelling voor zijn minderen heeft en rechtvaardigheid naast gestreng-
heid betracht. 

Zo mogelijk dient het verhoor onder vier ogen te geschieden. 
De verdachte is verplicht de waarheid te spreken, elke bemoeilijking van 

het onderzoek vormt een krijgstuchtelijk vergrijp. 

163. - Verhoor van getuigen. - Veelal is de zaak na kennisneming van het 
rapport en verhoor van de verdachte voldoende duidelijk. Indien hij dit 
echter nodig acht, kan de tot straffen bevoegde meerdere bovendien getuigen 
horen, uiteraard in de eerste plaats de rapportmaker. 

De militaire getuigen zijn verplicht naar waarheid te antwoorden op de 
hun gestelde vragen. Zij worden echter niet beëedigd. Burgergetuigen kunnen 
in tuchtzaken niet worden gedwongen, te verschijnen en verklaringen af te 
leggen. 

Bij het getuigenverhoor moet men hetgeen de getuige zelf heeft waarge
nomen, scherp onderscheiden van hetgeen hij weet van horen zeggen en van 
de conclusies, door de getuige uit het waargenomene getrokken. 

164. - Onderzoek door anderen dan de strafoplegger zelf. - Verhoor door 
de tot straffen bevoegde meerdere zèlf behoort regel te zijn. Er kunnen zich 
echter omstandigheden voordoen, waardoor dit onmogelijk of ondoelmatig is. 
De wet laat voor die gevallen de mogelijkheid open, het verhoor te doen 46 WK 
geschieden: 

hetzij door een andere tot straffen bevoegde meerdere; 
hetzij door de strafoplegger zelf, doch schriftelijk; 
hetzij vanwege de strafoplegger door een der in art. 141 van het Wetboek 

van Strafvordering genoemde ambtenaren. 
Opmerking: Het genoemde artikel somt de ambtenaren op, die belast zijn met de opsporing 141 SV 

van de strafbare feiten. Voor het houden van een verhoor in een krijgstuchte-
lijke aangelegenheid komen hiervan uiteraard in de eerste plaats in aanmerking 
de officieren en onderofficieren der Koninklijke Marechaussee. 

165. - Onder de wapenen roepen van een met groot verlof zijnde verdachte. 
- Doorgaans bereiken de rapporten de tot straffen bevoegde meerdere zéér 
lort nadat het krijgstuchtelijk vergrijp is geconstateerd en is de verdachte nog 
onder de wapenen, zodat het onderzoek terstond een aanvang kan nemen. 

Het kan echter voorkomen, dat een krijgstuchtelijk vergrijp eerst is ge-
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constateerd of ter kennis van de tot straffen bevoegde meerdere gebracht 
nadat de vermoedelijke dader met groot verlof huiswaarts is vertrokken. Ook 
kan het door bijzondere omstandigheden bij hoge uitzondering voorkomen, 
dat de afdoening van een rapport eerst kan plaats vinden nadat de verdachte 
met groot verlof gegaan is. 

47 WK In een dergelijk geval kan de commanderende officier (regiments- of over-
eenkomstige commandant) aan de Minister van Oorlog machtiging vragen, 

32 (2) DpW de verdachte onder de wapenen te roepen. Is die machtiging verleend en de 
verdachte dientengevolge op de plaats van zijn bestemming aangekomen, dan 
gelden ten aanzien van het onderzoek en de eventuele strafoplegging de 
gewone regelen. 

Het ligt voor de hand, dat slechts tot oproeping zal worden overgegaan in 
ernstige gevallen. Met betrekking tot een licht vergrijp is het niet verant
woord, de reeds met groot verlof vertrokken verdachte weder aan zijn gezin 
en zijn burgerwerkkring te onttrekken en de uit die oproeping voortvloeiende 
kosten door het Rijk te laten maken. Lichte gevallen blijven derhalve rusten 
en worden niet verder vervolgd. 

32 (1, c) DpW Opmerking: Een dienstplichtige, die voor groot verlof in aanmerking komt, kan o.m. in 
werkelijke dienst worden gehouden zolang dit nodig is voor het onderzoek 
omtrent een krijgstuchtelijk vergrijp, waarvan hij verdacht wordt, alsook tot 
het ondergaan van straf. 

§ 35. 

Beslissing van de tot straf fen bevoegde meerdere. 

166. - Bewijs. - Als het onderzoek voltooid is, moet de tot straffen be
voegde meerdere in de eerste plaats een beslissing nemen omtrent de vraag of 
het bewijs geleverd is, dat de verdachte een krijgstuchtelijk vergrijp heeft 
gepleegd. 

In het strafrecht gelden te dien aanzien bepaalde voorschriften. Zo kan 
niemand veroordeeld worden op zijn eigen bekentenis alléén, of op de ver
klaring van een enkele getuige zonder méér (zie nader pt 341). 

In het militaire tuchtrecht daarentegen is omtrent het bewijs niets voor
geschreven. De tot straffen bevoegde meerdere moet echter de overtuiging 
hebben verkregen, dat de verdachte zich aan een krijgstuchtelijk vergrijp heeft 
schuldig gemaakt. Men spreekt wel eens van de "bloot-gemoedelijke over
tuiging", ,,conviction intime" en bedoelt daarmee dan dat de meerdere in 
gemoede overtuigd moet zijn, doch niet gebonden is aan beperkingen met 
betrekking tot de wijze, waarop deze overtuiging tot stand is gekomen. Het 
spreekt echter wel vanzelf, dat de overtuiging maar niet zo uit de lucht komt 
vallen. Zij moet berusten op hetgeen het onderzoek de meerdere heeft geleerd. 

167. - Verwijtbaarheid. -Als de meerdere het bewijs van de feiten geleverd 
acht, moet hij voor zichzelf nagaan, of de onkrijgstuchtelijke handeling of 
nalatigheid aan de verdachte kan worden verweten, anders uitgedrukt, of 
deze daaraan schuldig is. 

Heeft de militair het feit opzettelijk begaan, dan kan hem dit doorgaans 
zeker wel verweten worden. 
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Voorbeeld: 
De militair die doelbewust een uur na het avondappèl binnenkomt: hij 
wilde nog zo graag een biertje drinken, en had daar wel straf voor over. 

Maar ook als er geen opzet in het spel is, kan er niettemin van verwijtbaar
heid, van schuld, sprake zijn. 

Voorbeeld: 
De militair die een uur na het avondappèl binnenkomt omdat hij een 
lekke band heeft gekregen; hij had, door eerder op pad te gaan, zich maar 
tegen dit risico moeten dekken. 

Er kunnen echter omstandigheden zijn, die maken dat men de verdachte 
geen verwijt van het gebeurde kan maken. 

Voorbeelden: 
l. De militair komt te laat binnen omdat hij, als getuige van een ver

keersongeval, voor de politie een verklaring heeft moeten afleggen 
en daartoe enige tijd ter beschikking van de politie moest blijven 
(ambtelijk bevel). 

2. Een militair komt te laat binnen omdat de trein, die hem volgens de 
dienstregeling ruimschoots op tijd in zijn standplaats had moeten 
brengen, onderweg vertraging heeft gehad (overmacht). 

168. - Verdere factoren, van invloed op de te nemen beslissing. - De tot 
straffen bevoegde meerdere is verplicht zowel de omstandigheden, waaronder 37 WK 
het feit begaan is, als de persoonlijkheid en het "doorgaand" gedrag van de 29 (3) RK 
dader in aanmerking te nemen. Hij zal o.m. ook met de straflijst van de dader 
rekening moeten houden. 

Twee overigens volkomen gelijke vergrijpen kunnen tot uiteenlopende 
waardering aanleiding geven als de omstandigheden, waaronder zij zijn 
gepleegd, verschillend zijn. 

Voorbeeld: 
Een wachtcommandant neemt een flesje sterke drank mee naar de wacht 
en drinkt met zijn ondergeschikten een borrel; een andere wachtcom
mandant doet hetzelfde, doch op Oudejaarsavond, terwijl de troep in de 
cantine een groot feest viert. 

Gelijke vergrijpen, onder gelijke omstandigheden gepleegd, kunnen ver
schillend worden gewaardeerd al naar gelang de persoonlijkheid van de 
dader. 

Voorbeeld: 
Een enigszins gecompliceerde_p-pdracht wordt slecht uitgevoerd; de ene 
schuldige is een student, die deelneemt aan de kaderopleiding, de ander 
is een jongen met zeer matige intelligentie. 

Het doorgaand gedrag (zoals Wet en Reglement het noemen; ,,gedrag in 
het algemeen" is wellicht een betere uitdrukking) van de schuldige is mede 
van invloed op de beslissing. 
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Voorbeeld: 
De soldaat die nog een blanco straflijst heeft en op wiens gedrag in de 
regel geen aanmerkingen behoeven te worden gemaakt, zal er beter 
afkomen dan zijn kameraad die reeds enige malen gestraft is moeten 
worden en die voortdurend aanleiding tot klachten geeft. 

Behalve de ernst van het gepleegde vergrijp, zal de meerdere dus ook de 
genoemde factoren in aanmerking moeten nemen alvorens te beslissen over 
de vraag of, en zo ja, welke straf moet worden opgelegd en welke omschrijving 
van de strafreden in aanmerking komt. Alvorens hier verder op door wordt 
gegaan, dient eerst nog iets te worden gezegd over de plaats van de straf in het 
militaire tuchtrecht. 

169. - Geen onvermijdelijke bestraffing van elk vergrijp, hoe gering ook. 
- Nog niet zo lang geleden stond men op het standpunt, dat een goede 
krijgstucht niet kon bestaan zonder de onvermijdelijke bestraffing der ge
ringste nalatigheden of misslagen (aldus § I van het Reglement van Krijgs
tucht of Discipline voor het Krijgsvolk te Lande, dat tot IJ an. 1923 van kracht 
is geweest). Gelukkig hebben de inzichten zich sedert gewijzigd. 

Een militair moet zijn krijgstuchtelijke verplichtingen aanleren. Leiding, 
voorlichting en vermaning zijn daartoe betere middelen dan "onvermijdelijke 
bestraffing" van een geringe nalatigheid of misslag, waarvan de betrokkene 
misschien nog niet eens begrijpt, waarom deze als zodanig wordt aangemerkt. 

De ideale mens wordt in het leger evenmin aangetroffen als in de burger
maatschappij en ook de beste soldaat pleegt wel eens een vergrijp tegen de 
krijgstucht, hoe gering ook. Onvermijdelijke bestraffing van elk klein vergrijp 
leidt niet tot verbetering, maar tot verbittering. 

27 RK Het tegenwoordige Reglement betreffende de Krijgstucht spreekt dan ook 
wèl over de verplichting van iedere meerdere, op te treden tegen de te zijner 
kennis gekomen krijgstuchtelijke vergrijpen, doch laat ten aanzien van de 
wijze van optreden die meerdere een ruime mate van vrijheid, gelijk in 
Hoofdstuk VIII tot uitdrukking is gekomen. 

Dezelfde vrijheid heeft de tot straffen bevoegde meerdere die inzake een 
gepleegd krijgstuchtelijk vergrijp een beslissing moet nemen. Geen enkele 
bepaling verplicht hem, straf of een bepaalde straf op te leggen. Van geval tot 
geval is hij vrij om uit te maken of strafoplegging nodig is, en zo ja, welke 
straf moet worden opgelegd. Is een hogere chef van oordeel dat strafoplegging 
of oplegging van een andere straf dan de opgelegde nodig is, dan kan hij zelf 
straf opleggen (of de strafoplegging overnemen). Maar de tot straffen be
voegde meerdere, die de zaak behandelt kan niet door een bevel van een 
hogere chef gedwongen worden tot het opleggen van straf, of van een bepaalde 
straf. 

170. - Naast de vrijheid staat echter de verantwoordelijkheid. - Al laten de 
voorschriften de tot straffen bevoegde meerdere dan volledige vrijheid, deze 
vrijheid moet steeds worden bezien in het licht van diens verantwoordelijk
heid voor de krijgstucht bij het gehele onderdeel dat onder zijn bevelen staat. 

Deze verantwoordelijkheid kan eisen, dat tot strafoplegging wordt over-
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ge;aan, en deze Yerantwoordelijkheid beheerst óók de keuze van straf en 
strafmaa. 

Wie in een bepaald geval niet overtuigd is, dat hij ter handhaving van de 
krijg-tucht to t strafoplegging moet overgaan, behoort niet te straffen. Doch, 
wie o,·enuigd is dat strafoplegging noodzakelijk is en desondanks niet of te 
lich t rraft schiet ernstig te kort in de uitoefening van zijn taak en stelt zich 
aan correctie bloot. 

lil. - Doel van de straf. - De tot straffen bevoegde meerdere moet be
denken, dat naast opvoeding, voorbeeld en vermaning de straf niet kan 
worden gemist. Immers, helpen de eerstgenoemde middelen niet, dan moet 
een stok achter de deur gereed staan om de ongezeggelijke door het toedienen 
van enig leed met nadruk op zijn verplichtingen te wijzen. 

Deze stok moet met verstand en met overleg worden gehanteerd. De straf 
moet geschikt zijn om het daarmede beoogde doel te bereiken. 

Dit doel is nimmer het oefenen van vergelding of wraak. 
Het doel is in de eerste plaats: verbetering (correctie) van de schuldige, en 

in de tweede plaats: het uitoefenen van een afschrikwekkende werking, opdat 
de schuldige niet licht tot herhaling zal vervallen (speciale preventie). 

Maar daarnaast is bij elke strafoplegging in de krijgsmacht van niet minder 
belang het uitoefenen van afschrikwekkende werking op anderen, op de troep 
(generale preventie). Deze werking van de straf is in de krijgsmacht wellicht 
nog belangrijker dan in de burgermaatschappij. In tijd van vrede is men wel 
eens geneigd dit over het hoofd te zien. Doch de harde werkelijkheid van de 
oorlog leert telkens weer, hoe belangrijk deze afschrikwekkende werking is, 
en welke rampspoedige gevolgen de zachte heelmeesters dàn kunnen ver
oorzaken. 

172. - Systeem volgens de Wet op de Krijgstucht. - De Wet op de Krijgs-
tucht stelt, gelijk in hoofdstuk IX is uiteengezet, een uitgebreid en soepel 
stelsel van straffen ter beschikking van de tot straffen bevoegde meerdere, 
waardoor deze in staat is, in ieder voorkomend geval die straf te kiezen, welke 
hem het meest gewenst voorkomt in verband met het doel, dat met de straf
oplegging wordt beoogd. Aldus kan de straf van geval tot geval worden 
aangepast aan de ernst van het gepleegde vergrijp, aan de omstandigheden 37 WK 
waaronder dit is gepleegd en aan de persoon van de dader. 

Zo min als er een volledige opsomming van alle denkbare krijgstuchtelijke 
vergrijpen bestaat, zo min bestaat er ook een wettelijk voorschrift dat aan een 
bepaald vergrijp ook een bepaalde strafsoort met een bijzonder maximum 
verbindt. De wet geeft slechts een opsomming van de straffen, uit welke de 3, 4, 5 WK 
strafoplegger kan kiezen, met aangifte van de algemene maxima (zie § 32) 30, 31, 32 WK 
en laat verder de strafoplegger vrij in zijn keus. 

De regeling in het militaire tuchtrecht wijkt dus af van die, welke men bij 
het strafrecht aantreft. In het strafrecht toch vindt men bij ieder strafbaar feit 
of bij iedere groep van strafbare feiten nauwkeurig omschreven, welke straf 
of straffen mag (mogen) worden opgelegd, en tot welk bijzonder maximum. 
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Voorbeeld: 
Artikel 300, le lid van het Wetboek van Strafrecht bepaalt, <;iat "mis
handeling wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren 
of geldboete van ten hoogste driehonderd gulden". 
Deze bepaling belet de rechter om terzake van mishandeling hechtenis 
op te leggen, ook al zou hij van mening zijn, dat deze straf in een bepaald 
geval de meest-geëigende is. 

De vrijheid, welke de vVet de strafoplegger laat, behoort ook door diens 
chefs, ja zelfs door de strafoplegger zelf te worden geëerbiedigd. 

De chef van de strafoplegger mag, het is reeds eerder gezegd, geen invloed 
uitoefenen op de door deze in volle vrijheid en op eigen verantwoordelijkheid 
te nemen beslissing (zie pt 169). Dit geldt óók t.a.v. de keuze van straf en 
strafmaat. Chefs die niet accoord gaan met de strafoplegging kunnen deze 
overnemen en zelf verrichten, maar zolang zij dit niet hebben gedaan behoren 
zij de strafoplegger vrij te laten. 

29 (1) RK Maar ook de strafoplegger zelf mag zich niet binden. Met name is het 
verboden, van te voren voor bepaalde soorten van krijgstuchtelijke vergrijpen 
bepaalde straffen vast te leggen. Een dergelijk tarief maakt het immers 
onmogelijk, rekening te houden met de bijzondere aspecten van elk afzonder
lijk geval. 

Natuurlijk moet de tot straffen bevoegde meerdere blijven binnen de 
29RK perken van de Wet en van zijn bevoegdheid. Hij mag geen straf opleggen, 

welke niet in de Wet genoemd is, en hij mag slechts straffen opleggen, welke 
39-43 WK binnen zijn bevoegdheid vallen. Mocht hij van mening zijn, dat een straf 

behoort te worden opgelegd, welke zijn bevoegdheid te boven gaat, dan 
behoort hij zich van strafoplegging te onthouden en een hogere chef, die 
uitgebreidere strafbevoegdheid heeft, te verzoeken de behandeling van de 
zaak over te nemen. 

38 (1) WK 

38 (2) WK 

2!)WK 

Voorbeelden: 
1. Een tot straffen bevoegde meerdere, die terzake van een krijgstuchte

lijk vergrijp aan de schuldige een geldboete, hoe gering ook, zou 
opleggen, handelt in strijd met de Wet, welke de geldboete als krijgs
tuchtelijke straf niet kent. 

2. Een meerdere, die slechts beperkte strafbevoegdheid bezit, mag de 
straf van verlaging niet opleggen (zie over het verschil tussen beperk
te en volledige strafbevoegdheid ptn 154 en 155). 

Bij de Landmacht wordt voor één vergrijp slechts één hoofdstraf opgelegd. 
Worden verschillende, door een militair gepleegde vergrijpen tegelijkertijd 

afgedaan, dan wordt eveneens slechts één hoofdstraf opgelegd vollr de ge
zamenlijke vergrijpen, dus niet voor ieder feit afzonderlijk. 

Bijkomende straffen mogen slechts worden opgelegd in de bij de Wet 
aangegeven gevallen (zie pt 132). 

De betrekkelijke zwaarte van de krijgstuchtelijke hoofdstraffen wordt 
bepaald door de volgorde, waarin zij voorkomen in de desbetreffende wets
artikelen (zie de tabel in pt 133). 
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Elke volgende straf, in die artikelen vermeld, is zwaarder dan de vooraf
gaande. Dit betekent, dat één dag verzwaard arrest moet worden aangemerkt 
als een zwaardere straf dan veertien dagen licht arrest. De waardering is in de 
practijk niet steeds overeenkomstig dit wettelijk voorschrift. 

De duur der arreststraffen is ten minste één dag en ten hoogste het aantal 13 WK 
dagen, bij iedere strafsoort vermeld in de tabel in pt 133. 

173. - Enige richtlijnen voor de keuze van straf en strafmaat. - In verband 
met de hierboven onderstreepte vrijheid van de tot straffen bevoegde meer
dere en met diens verplichting, elk geval afzonderlijk te beoordelen, zou het 
geven van aanwijzingen en het noemen van voorbeelden met betrekking tot 
de keuze van straf en strafmaat slechts misleidend kunnen werken. Daarom 
zullen hier slechts enige algemene richtlijnen worden genoemd. 

Het "doorgaand" gedrag van de militair zal mede van invloed moeten zijn 
bij het bepalen van de straf. Vroegere straffen, af te lezen uit de straflijst van 
de betrokkene, oefenen dus een indirecte invloed uit. 

Het is echter niet nodig, dat een straflijst steeds een climax vertoont. Wan
neer een militair, die al enige strenge straffen heeft gehad, zich aan een 
minder ernstig vergrijp schuldig maakt, kan hem deswege zeer goed een 
lichtere straf worden opgelegd. 

Maakt een militair zich bij herhaling aan eenzelfde vergrijp of eenzelfde 
soort vergrijpen schuldig, dan zullen de terzake op te leggen straffen in het 
algemeen wèl een progressie moeten vertonen. De herhaling geeft aanleiding 
om te veronderstellen, dat de eerste straf niet voldoende uitwerking heeft 
gehad. Er moet een ogenblik aanbreken, waarop de strafoplegger bij een 
dergelijke delinquent zegt: ,,nu zàl het uit zijn!". 

Moet een militair herhaaldelijk worden gestraft, dan zal de strafoplegger 
moeten overwegen of er geen aanleiding bestaat, hem aan een gestrengere 
tucht te onderwerpen. Dit kan geschieden door de betrokkene te straffen met 
plaatsing in een tuchtklasse. Er zijn individuën die een zodanig slechte in
vloed op hun omgeving uitoefenen, dat het gewenst is te hunnen aanzien niet 
te lang met toepassing van bedoelde strafsoort te wachten. De practijk wijst 
uit. dat plaatsing in een tuchtklasse in de meeste gevallen zéér goede resul
taten oplevert (zie over deze strafsoort pt 144). 

Het komt nog al eens voor, dat een militair, die streng arrest verdient, 
gestraft wordt met verzwaard arrest, omdat men meent hem niet bij de dienst 
te kunnen missen. Dit is in het algemeen niet juist. Men geve de schuldige 
wat hem toekomt. Ook het opleggen van straf geschiedt in het belang van de 
dienst. 

17 4. - Rekening houden met ondergaan voorlopig arrest. - Bij de op- 15 WK 
legging van een arreststraf kan worden bepaald dat de tijd, door de gestrafte 
vóór de tenuitvoerlegging van de straf in voorlopig arrest doorgebracht, 
geheel of gedeeltelijk in mindering zal worden gebracht bij de uitvoering van 
de straf. 

In ieder geval eist de billijkheid, dat met ondergaan voorlopig arrest reke
ning wordt gehouden. Zou men dit doen door de op te leggen straf zelf te 
verminderen, dan zou uit de straflijst niet blijken, welke straf de gestrafte nu 
eigenlijk had verdiend. 
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Voorbeeld: 
Zou men een soldaat, die 10 dagen in voorlopig arrest heeft gezeten en 
die een straf van 14 dagen verdient, rekening houdende met het onder
gaan voorlopig arrest straffen met 4 dagen, dan zou uit de straflijst niet 
blijken dat het gepleegde vergrijp op 14 dagen was gewaardeerd. 
In een dergelijk geval dient dus te worden gestraft met 14 dagen, echter 
onder bepaling, dat bij de tenuitvoerlegging de 10 dagen voorlopig arrest 
in mindering zullen worden gebracht. Van deze bijzondere bepaling 

pt 14 Bijl.G IDA wordt een aantekening in de straflijst gesteld. 

15 WK Het is ook mogelijk, het ondergaan voorlopig arrest voor een gedeelte in 
mindering te brengen. Hiertoe kan aanleiding zijn indien het voorlopig 
arrest is ondergaan in een andere vorm dan de er op volgende straf. 

Voorbeeld: 
Een soldaat die gedurende 20 dagen voorlopig arrest in de vorm van licht 
arrest heeft ondergaan, wordt tenslotte gestraft met 14 dagen streng 
arrest. De strafoplegger kan nu bijv. bepalen, dat één vierde van de tijd, 
in voorlopig arrest doorgebracht in mindering zal worden gebracht. 
Aldus wordt 1 dag streng arrest gelijk gesteld met 4 dagen licht arrest 
(een bepaalde verhouding is nergens voorgeschreven, de strafoplegger 
kan deze dus zelf bepalen). 

175. - Omschrijving van de strafreden. - Wanneer de tot straffen bevoegde 
meerdere tot het besluit gekomen is dat hij straf zal opleggen, en de strafsoort 
en strafmaat heeft vastgesteld, rest hem nog het redigeren van de omschrijving 
van de strafreden. Deze omschrijving is om verschillende redenen zeer belang
rijk. 

De omschrijving moet duidelijk aangeven, voor welk feit of welke feiten 
de straf wordt opgelegd. De gestrafte behoort hieromtrent zekerheid te 
hebben, eerstens opdat hij tot zijn lering precies wete, waarin zijn vergrijp 
heeft bestaan, en voorts omdat hij zich moeilijk kan beklagen indien hij niet 
weet waarover hij dit zou moeten doen. 

Maar ook de chefs van de strafoplegger moeten weten waarom het gaat, 
willen zij zich een oordeel over het beleid van de strafoplegger kunnen 
vormen. 

En ten slotte dient het gebeurde ook voor de toekomst te worden vast
gelegd. De straflijst zal immers later veelvuldig worden geraadpleegd zowel 
door de strafoplegger zelf, als door latere chefs van de gestrafte. Bij het 
opmaken van beoordelingen, bij het nemen van beslissingen, van belang voor 
de carrière van de militair, bij de behandeling van bevorderingsvoorstellen, 
bij verdere strafoplegging en in voorkomend geval ook bij de behandeling 
van een krijgsraadzaak tegen de betrokkene wordt de straflijst te voorschijn 
gehaald en geraadpleegd. 

De omschrijving van de strafreden moet dus in ieder geval een duidelijk 
beeld geven van het gebeurde, duidelijk óók voor degenen, die dit niet zelf 
hebben medegemaakt. Weliswaar moet de redactie zo belmopt mogelijk 
worden gekozen, doch deze beknoptheid mag geen vaagheid zijn. De feiten 
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moeten duidelijk omschreven worden, het ongeoorloofde karakter daarvan 
moet blijken en eventuele verzachtende of verzwarende omstandigheden 
moeten worden vermeld. De veelgebruikte clausule "verzachtende omstandig
heden in aanmerking genomen" zegt in feite niets. In plaats daarvan bezige 
men "onder de verzachtende omstandigheid dat ... " en geve men aan welke 
de verzachtende omstandigheid is geweest. 

Hoewel naar beknoptheid moet worden gestreefd, mag deze de duidelijk
heid niet aantasten. Dat de strafoplegger er zorg voor dient te dragen dat de 
omschrijving van de strafreden in goed Nederlands wordt gesteld, spreekt 
wel van zelf. 

Voorbeelden (uit de practijk) : 
I. ,,zich tegen een officier onkrijgstuchtelijk uitgelaten". Deze om

schrijving is nietszeggend en had beter kunnen luiden: 
"een onkrijgstuchtelijke uitlating gebruikt tegen een officier, door 
deze toe te voegen "U bent geen heer". 

2. ,,op de openbare weg aangetroffen met de baret, hangende aan zijn 
fiets, in plaats van op zijn hoofd". Deze omschrijving geeft een 
vreemd beeld. Duidelijker is: 
"zich op de openbare weg bevonden, terwijl hij zijn baret aan zijn 
fiets gehangen had, in plaats van deze op zijn hoofd te dragen". 

176. - Afdoening zonder toepassing van straf. Opvoedkundige maat
regelen. - In het voorafgaande is er herhaaldelijk op geweien, dat niet elk 
krijgstuchtelijk vergrijp tot strafoplegging behoeft te leiden. Is de tot straffen 
bevoegde meerdere van oordeel, dat geen straf behoeft te worden toegepast, 
dan kan hij volstaan met de schuldige een waarschuwing of een vermaning 
toe te dienen welke, in tegenstelling tot de straf van berisping, niet op de 
straflijst wordt aangetekend. 

Bovendien kan hij, indien daartoe aanleiding is, opvoedkundige maat
regelen ten opzichte van de schuldige treffen welke verband houden met het 
punt waarop deze heeft gefaald (zoals een extra-inspectie voor de slordige, 
een extra-opdracht voor de luie, een extra-wachtbeurt als het vergrijp verband 
houdt met wachtdienst, enz.). 

§ 36. 

Maatregelen, te nemen na de beslissing omtrent de afdoening. 

177. - Mededeling van de straf aan de gestrafte. - De aan een militair 125 (I) IDA 
opgelegde krijgstuchtelijke straf wordt hem, met vermelding van de om-
schrijving der strafreden, medegedeeld door de strafoplegger zelf r,f door de 
administrateur van het onderdeel, waartoe hij behoort (dit laatste uiteraard 
slechts dan, indien deze administrateur hoger of ouder in rang is dan de 
gestrafte). 

Hogere chefs, die een straf hebben opgelegd, kunnen bepalen dat de mede
deling van de straf zal geschieden door de commandant van het onderdeel, 
waartoe de gestrafte behoort. 
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De mededeling geschiedt in den regel mondeling en moet zo spoedig 
mogelijk worden gedaan. Aan de gestrafte wordt, indien hij zulks verlangt, 
een afschrift van de straf en de omschrijving der strafreden uitgereikt, of wel 
hij wordt in de gelegenheid gesteld, zodanig afschrift zelf te vervaardigen. 

178. - Zorg voor de tenuitvoerlegging van de opgelegde straf. - De straf
oplegger moet zorg dragen, <lat de opgelegde straf ook wordt tenuitvoer
gelegd. Hierover wordt nader gesproken in§ 37. 

179. - Publicatie van de opgelegde straf. - Straffen, aan soldaten opgelegd, 
125 (2l IDA kunnen, met de omschrijving van de strafreden, worden bekend gemaakt op 

het publicatiebord of in de publicatickast. Deze maatregel kan de afschrik
wekkende werking van de straf op anderen dan de gestrafte zelf versterken 
(generale preventie). 

180. - Inschrijving van de straf op de straflijst. - Van de opgelegde straf 
125 (3) IDA wordt aantekening gehouden op een ten name van de gestrafte aan te leggen 

straflijst. Over de straflijst wordt nader gesproken in§ 40. 

125 (4) IDA 181. - Mededeling van de straf aan de naasthogere meerdere. - Ieder, die 
aan een mindere een straf heeft opgelegd, is verplicht daarvan zo spoedig 
mogelijk, doch uiterlijk op de eerstvolgende werkdag, mededeling te doen 
aan zijn naasthogere, tot straffen bevoegde meerdere. 

Deze mededeling dient om de hogere chef op de hoogte te houden van wat 
er omgaat, doch ook om hem in de gelegenheid te stellen te overwegen, of er 
voor hem aanleiding is tot ingrijpen (zie ptn 192 en 193). 

De mededeling gaat vergezeld van de straflijst van de gestrafte. De be
doeling daarvan is duidelijk. 

19 IDB Ten aanzien van militairen van niet hogere rang dan korporaal geschiedt 
de mededeling door vermelding van de straf op het dagelijks rapport dat door 
de compagniescommandant voor accoordbevinding geparafeerd wordt; t.a.v. 
de overige militairen bij afzonderlijk schrijven. 

Op deze wijze komt dus een strafoplegging door een compagniescomman
dant ter kennis van de commanderende officier (regime1:ts- of overeenkom
stige commandant, in voorkomend geval door tussenkomst van de bataljons
commandant). Hogere chefs worden, uitzonderingsgevallen daargelaten, niet 
ingelicht. 

Onderdelen, rechtstreeks ressorterende onder hogere autoriteiten dienen 
doorgaans geen dagelijkse rapporten in. Mededeling van door de comman
dant van een dergelijk onderdeel opgelegde straffen geschiedt bij afzonderlijk 
schrijven. 

182. - Kennisgeving aan de Minister van Oorlog. - Indien de gestrafte een 
125 (5) IDA officier is, moet de strafoplegger onverwijld kennis geven aan de Minister van 

Oorlog door indiening van een uittreksel van de straflijst, waarop uitsluitend 
de laatstelijk opgelegde straf wordt vermeld. Deze kennisgeving doet de 
Minister opleggen bij de ten departemente berustende beoordelingsbeschei
den van de betrokken officier. 
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183. - Kennisgeving aan de officier van gezondheid. - Indien aan een 127 (4) IDA 
onderofficier of soldaat streng arrest van langer clan 48 uur (dus drie of meer 
dagen) wordt opgelegd, wordt daarvan kennis gegeven aan de officier van 
gezondheid, belast met het ziekenrapport bij het betrokken onderdeel. Deze 
heeft de verplichting, de gestrafte binnen 48 uur en voorts minstens één-
maal per week te bezoeken. 

184. - Kennisgeving aan geestelijke verzorgers. - lndien een militair 125 (6) en 
beneden de rang van tweede-luitenant wordt gestraft met streng arrest van 50 (2) IDA 
langere duur dan vier dagen, zendt de compagniescommandant daarvan zo 
5poedig mogelijk (onder gesloten enveloppe) een kennisgeving, voor wat 
betreft de Protestantse militairen aan de betrokken legerpredikant, onder 
opgave van de kerkelijke gezindte van de gestrafte, en voor wat betreft de 
Rooms-Katholieke militairen aan de directeur van de Rooms-Katholieke 
militaire vereniging ter plaatse. 

Deze kennisgeving dient uiteraard om bezoek van de geestelijke verzorger 
aan de gestrafte mogelijk te maken. 

185. - Kennisgeving aan ouders of voogden. - In het kader van het contact 
tussen de commandanten enerzijds, en de ouders of voogden van minderjarige 1 (6) IDA 
militairen anderzijds kan het aanbeveling verdienen dat de compagnies
commandant aan deze ouders of voogden, indien hun zoon, dochter of pupil 
krijgstuchtelijk is gestraft, daarvan bericht zendt. Hun kan hierbij worden 
verzocht om hun medewerking, teneinde tot verbetering te geraken. Het is 
echter niet nodig, bij elke strafoplegging hiertoe over te gaan. De compagnies
commandant is hierin geheel vrij. 

§ 37. 

Algemene opmerkingen inzake de tenuitvoerlegging van 
opgelegde straf/ en. 

186. - Ondergaan en doen onderg'.lan van straf is dienst. - Zowel het 
ondergaan als het doen ondergaan van straf is te beschouwen als dienst. 

De gestrafte is dus verplicht, zich aan de tenuitvoerlegging van de hem 
opgelegde straf te onderwerpen. Het zich onttrekken aan deze tenuitvoer
legging is een krijgstuchtelijk vergrijp, ja kan onder bepaalde omstandigheden 
een strafrechtelijk strafbaar feit opleveren (bijv. opzettelijke ongehoorzaam
heid of ongeoorloofde afwezigheid) . 

Het is de met arrest gestrafte militair dus ook verboden, de plaats, waar hij 
zijn straf moet ondergaan, gedurende zijn straftijd buiten dienst zonder nood
zaak te verlaten. Wanneer de met arrest gestrafte militair zich door ongeoor
loofde verwijdering aan het ondergaan van de straf onttrekt (verbreken van 
het arrest) wordt de straf op de dag(en), waarop zulks het geval is geweest, 
gerekend niet te zijn ten uitvoer gelegd. 

Anderzijds rust op de tot straffen bevoegde meerdere, die straf heeft op
gelegd, de verplichting, er \'Oor zorg te dragen, dat de opgelegde straf ook ten 
uitvoer wordt gelegd. Behoudens het in het volgende punt yermelde heeft de 
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strafoplegger met de tenuitvoerlegging slechts geringe persoonlijke bemoeie
nis. De compagnies-administrateur, de sergeant van de week, de officier van 
kazernepiket en de wachtcommandant hebben een taak met betrekking tot de 
tenuitvoerlegging van straffen, welke is omschreven in het Reglement op de 
Inwendige Dienst, en waarop hier niet verder wordt ingegaan. 

187. - Toedienen van een berisping. - De tenuitvoerlegging van de straf 
van berisping geschiedt doorgaans wèl door de strafoplegger persoonlijk. 
De berisping zelf moet wèl worden onderscheiden van de mededeling, dat de 
straf van berisping is opgelegd. De berisping moet immers een vermaning 
zijn, en de gestrafte behoort er zich terdege van bewust te zijn, dat met het 
toedienen van die vermaning een straf aan hem wordt voltrokken (zie over 
deze strafsoort verder pt 134) . 

188. - Aanvang en einde van de straf. - De straffen worden ten uitvoer 
55 (I) WK gelegd zo spoedig mogelijk, nadat zij zijn opgelegd•). Dat betekent dus, dat 

men bij een strafoplegging niet mag bepalen dat de straf eerst op een latere 
datum zal ingaan. 

55 (2) WK De dag, waarop de straf is op~gcl, geldt als eerste dag van de bepaalde 
straftijd (tenzij op die dag de tenuitvoerlegging van de straf nog niet is aan
gevangen, bijv. omdat de straf nog niet aan de gestrafte kon worden mede
gedeeld). Aangezien de strafoplegging doorgaans in de middaguren plaats 
vindt, heeft deze bepaling tengevolge dat de eerste dag van de straftijd 
practisch nimmer een volle dag is. 

Daar staat echter tegenover dat de straftijd wordt gerekend te zijn ge-
55 (3) WK eindigd niet op de laatste strafdag te 24.00, doch met de tijd van reveille, 

volgende op de laatste dag der ondergane straf. Het zou onpractisch zijn, 
indien men midden in de nacht maatregelen zou moeten nemen voor het 
vrijlaten van gestraften. 

15 WK Aftrek van ondergaan voorlopig arrest heeft bij de tenuitvoerlegging 
slechts plaats indien en voor zover de strafoplegger dit bij de oplegging der 
straf heeft bepaald (zie pt 174). 

189. - Afbreken van de tenuitvoerlegging ener straf. - In het algemeen 
moet elke straf zonder onderbreking worden tenuitvoergelegd. De eenmaal 

52 WK aangevangen uitvoering ener arreststraf wordt echter afgebroken, indien de 
gestrafte middelerwijl een zwaardere straf wordt opgelegd. De zwaardere straf 
wordt dan eerst ondergaan. Pas nadat deze geheel ondergaan is, wordt het 
resterende gedeelte van de lichtere straf ten uitvoer gelegd. 

Zie omtrent de betrekkelijke zwaarte van de krijgstuchtelijke straffen pt 172 
en de tabel in pt 133. 

Voorbeeld: 
Soldaat A wordt op 10 Juni gestraft met 8 dagen licht arrest. Deze straf 
gaat dezelfde dag in, en zou dus eindigen met de reveille van de 18e Juni. 

•) Voor de bijzondere regelingen met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de straffen 
van verlaging, verlaging in klasse en plaatsing in een tuchtklasse wordt verwezen naar de 
punten 142, 143 en 144. 
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,vordt A nu wegens een nieuw vergrijp op 12 Juni gestraft met 4 dagen 
streng arrest, dan ondergaat hij eerst het streng arrest. Deze straf eindigt 
met de reveille van de 16e Juni, waarna A nog 6 dagen licht arrest uit 
moet zitten, zodat hij met de reveille van de 22e Juni beide straffen achter 
de rug heeft. 

Voorts heeft afbreken van de tenuitvoerlegging plaats in de gevallen 
genoemd in pt 192. 

190. - Straf en diensttijd. - Het kan voorkomen, dat de diensttijd van een 
militair verstrijkt gedurende het ondergaan van straf. De militair zou dan 
voor ontslag uit de militaire dienst in aanmerking komen op een tijdstip, 
waarop hij nog bezig is de straf te ondergaan. 

Met betrekking tot arreststraffen is voor dit geval bepaald, dat de straf eerst 28 WK 
geheel moet worden uitgezeten, alvorens ontslag uit de militaire dienst wordt 
verleend. Hierdoor wordt tevens voorkomen, dat een militair kort voor zijn 
ontslag uit de dienst tot wangedrag overgaat, in de overtuiging dat hij terzake 
toch geen straf meer zal kunnen ondergaan. 

Ten aanzien van de straf van plaatsing in een tuchtklasse geldt echter, dat 28 MS jo 
het ontslag uit de militaire diensl van rechtswege gepaard gaat aan ontslag uit 23 WK 
de tuchtk!:-îs'se. Dit is logisch, omdat de plaatsing in een tuchtklasse beoogt, de 
gestrafte een militaire heropvoeding te doen ondergaan, hetgeen niet meer 
nodig is indien hij toch uit de dienst wordt ontslagen. 

Van bovenbedoeld ontslag uit de militaire dienst moet wèl worden onder
scheiden het groot verlof, waarvoor een dienstplichtige na verstrijken van zijn 
werkelijke diensttijd in aanmerking komt. 

Komt de dienstplichtige voor groot verlof in aanmerking op een tijdstip, 
waarop hij arreststraf ondergaat, dan geldt ook voor hem, dat de straf eerst 28 WK 
geheel moet worden ondergaan alvorens groot verlof wordt verleend. 

Een met plaatsing in een tuchtklasse gestrafte militair die, ware hij niet 
gestraft, voor groot verlof in aanmerking zou komen, kan in werkelijke dienst 
worden gehouden zolang dit nodig is tot het ondergaan van zijn straf. Aan- 32 (lc) DpW 
gezien, anders dan in geval van ontslag uit de militaire dienst, hierboven 
bedoeld, t.a.v. een groot-verlofganger wordt verwacht, dat deze later opnieuw 
in werkelijke dienst zal komen, is het van belang dat zijn militaire heropvoe-
ding in de tuchtklasse geheel wordt voltooid. 

Het bovenstaande betreft straffen, welke nog worden ondergaan op het 
tijdstip, waarop de dienstplichtige voor groot verlof in aanmerking komt. 
Ook éérder ondergane straffen kunnen invloed hebben op de diensttijd en 
dus op het tijdstip waarop groot verlof kan worden verleend De dienstplich-
tige kan namelijk worden verplicht tot "nadienen" gedurende evenveel dagen 32 (lb) DpW 
als hij door het ondergaan van straf niet aan de dagelijkse dienst heeft deel-
genomen. Dit betreft met name de straffen van streng arrest en plaatsing in 
een tuchtklasse. 

191. - Tenuitvoerlegging van straf in geval van ziekte en onder bijzondere 126 (1) IDA 

omstandigheden. - Een opgelegde straf wordt door opneming van de 
gestrafte in een 7Îekcninrichting of in een kwartierziekenverblijf, dan wel 
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door andere maatregelen, door de militaire geneeskundige dienst bevolen, 
niet onderbroken. 

Gedurende de straftijd wordt de met streng arrest gestrafte, wanneer zijn 
lichamelijke en geestesgesteldheid dit toelaat, ook in de ziekeninrichting 
afgezonderd. 

De opgelegde straf en de dag, waarop de tenuitvoerlegging is aangevangen, 
11 WK worden door de compagniescommandant op het ziekenbiljet vermeld. 

Met inachtneming van bij Koninklijk besluit gestelde regelen kan door de 
commanderende officier wijziging worden gebracht in de plaats waar en in 
de wijze waarop de straf zal worden ondergaan ingeval een afwijking van de 
algemene bepalingen, welke daarvoor gelden, noodzakelijk is: 

hetzij in verband met de lichamelijke toestand van de met verzwaard of met 
streng arrest gestrafte, 

hetzij wegens de omstandigheden van klimaat of weder, 
hetzij wegens de toestand van de arrestlokalen. 

KB van 21.4.1922 Alsdan kan bijv. een andere localiteit clan de daarvoor in normale gevallen 
s nr 205 bestemde worden aangewezen voor het ondergaan van de straffen van ver

zwaard of van streng arrest, terwijl bij het verzwaard arrest, door mindere 
militairen te ondergaan, de afzondering gedurende de nacht voor zover nodig 
kan komen te vervallen. 

§ 38. 
Schorsing, wijziging, tenietdoening en vrijstelling van de straf 

en (of) de tenuitvoerlegging daarvan. 

192. - Schorsing. - ~ormaal dient een opgelegde straf zonder onder
breking te worden ondergaan. De tenuitvoerlegging wordt echter geschorst: 

126 (2J IDA a. van rechtswege: op de dagen dat de gestrafte zich door verbreken van het 
arrest aan de tenuitvoerlegging onttrekt (m.a.w. de dagen waarop hij 
afwezig was tellen niet mede als straftijd); 

63, 64 WK b. van rechtswege: ten aanzien van de straffen van verlaging, van verlaging 
in klasse en van plaatsing in een tuchtklasse, zolang nog wordt gewacht 
op de beslissing op een beklag resp. op de eindbeslissing van het Hoog 
Militair Gerechtshof (zie ptn 142 t / m 144); 

52 WK c. van rechtswege: teneinde de gestrafte een hem middelerwijl opgelegde 
zwaardere straf te cloen ondergaan; cle zwaarste straf wordt namelijk met 
voorrang ten uitvoer gelegd; 

62 WK d. op last van de meerdere, die over een ingediend beklag heeft te beslissen, 
indien deze daartoe termen aanwezig acht; 

50 WK e. bij hoge uitzondering in een bij2.0nder geval: op last van de strafoplegger 
of van een boven deze gestelde meerdere (welke laatste dan tevoren zowel 
de strafoplegger als de gestrafte moet hebben gehoord); deze bepaling 
maakt het o.m. mogelijk de gestrafte gelegenheid te geven een ernstig 
ziek of stervend familielid te bezoeken, alsook om hem voor bijzondere 
diensten in te schakelen, zoals bij brand, watersnood, alarm, oproer; 

51 WK wanneer een ander dan de korpscommandant van deze bevoegdheid 
gebruik heeft gemaakt moet daarvan onverwijld aan de korpscomman
dant kennis worden gegeven. 

164 

Y-cie
.n

l



193 

193. - Wijziging en tenietdoening. - Behalve bij de beslissing op een 66 WK 
beklag (zie pt 240) kan een opgelegde krijgstuchtelijke straf en (of) de om
schrijving der strafreden ook zonder dat beklag is gedaan worden gewijzigd, 50 WK 
terwijl het ook mogelijk is, de strafoplegging, uit hoofde van een onjuist 
geblehen gebruih van de bevoegdheid tot strafoplegging geheel of ten dele 
teniet te doen. 

De bevoegdheid tot een en ander komt toe: 

a. aan de strafoplegger 7el f; 
b. aan iedere boven de7c gestelde meerdere, echter niet zonder dat dezl" 

meerdere zowel de strafoplegger als de gestrafte heeft gehoord. 

Wat de strafoplegger zeH betreft, men mag van hem verwachten dat hij 
goed nadenkt alvorens tot strafoplegging over te gaan en dat hij niet licht
vaardig handelt. De bevoegdheid tot het wijzigen of teniet doen van de straf 
is hem dan ook niet gegeven om hem in de gelegenheid te stellen een fout, uit 
lichtvaardigheid of misschien in drift gemaakt, te herstellen. Het kan echter 
zijn dat na de strafoplegging feiten of omstandigheden aan het licht komen, 
die tevoren niet bekend waren doch die de strafoplegger nu tot een ander 
inzicht brengen,.__!Qi kan dan recht 7etten wat scheef blijkt te zijn. 

Voorbeelden: 
I. Op grond van sterke argumenten is een militair voor schuldig 

gehouden; nadat bekend is geworden dat hem straf is opgelegd krijgt 
de werkelijke dader berouw en meldt zich aan; de strafoplegging kan 
nu worden teniet gedaan. 

2. Een soldaat is wegens een ernstige nalatigheid streng gestraft; achter
af blijkt dat zijn nalatigheid veroorzaakt werd door getob over ern
stige moeilijkheden in zijn gezin; de straf kan nu worden verlicht. 

3. Een militair is betrekkelijk licht gestraft, omdat de strafoplegger 
rekening wilde houden met door de verdachte aangevoerde ver
zachtende omstandigheden; achteraf blijkt het, dat de verdachte op 
dit laatste punt onwaarheid heeft gesproken; de straf kan nu worden 
verzwaard. 

Wat de boven de strafoplegger gestelde meerdere betreft, deze moet de 
bevoegdheid hebben om in te grijpen, wanneer hij het met de strafoplegging 
niet eens is. De Wet verplicht namelijk iedere meerdere, er zoveel mogelijk op 70 wK 
te letten dat de onder zijn bevelen gestelden een rechtvaardig, verstandig en 
gepast gebruik maken van hun bevoegdheden. Vandaar dat ook de hogere 
chef de straf en (of) de omschrijving van de strafreden kan wijzigen, verlichten 50 WK 
of verzwaren en de strafoplegging zelfs geheel teniet kan doen. Men noemt dit 
wel het "overnemen van de strafoplegging". 

De meerdere zal hierbij echter zeer behoedzaam tewerk moeten gaan en 
moeten bedenken, dat het ingrijpen ten aanzien van een opgelegde straf altijd 
enigszins afbreuk doet aan het prestige van de eerste strafoplegger. Is er 
slechts een gering verschil van inzicht, clan zal de hogere chef zich dus van 
ingrijpen moeten onthouden. 

De bevoegdheid tot wijziging van de strafoplegging geeft de hogere chef 
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ook de gelegenheid, ongelijkheid in bestraffing bij verschillende onderdelen 
weg te nemen. Het kan immers zijn dat bijv. de ene compagniescommandant 
een bepaald soort feiten met lichte straffen afdoet, terwijl zijn collega juist 
zeer strenge straffen daarvoor oplegt. Een dergelijke ongelijkheid zal echter 
veelal door besprekingen van de chef met zijn ondercommandanten kunnen 
worden voorkomen, en dat is uiteraard beter dan het ingrijpen in reeds 
opgelegde straffen achteràf. 

Doorgaans kent de hogere chef de zaak niet zo grondig als de strafoplegger. 
Daarom is voorgeschreven dat hij zijn bevoegdheid tot wijziging en teniet
doening pas mag uitoefenen, nadat hij zowel de strafoplcgger als de gestrafte 
heeft gehoord, m.a.w. pas als hij zich rnlledig op de hoogte heeft gesteld. 

51 WK Wanneer van de in dit punt bedoelde bevoegdheid gebruik is gemaakt door 
een ander dan de korpscommandant, moet daarvan ten spoedigste aan de 
korpscommandant kennis worden gegeven. 

Wie van zijn bevoegdheid tot wijziging van de straf en (of) · van de om-
51 WK schrijving der strafreden gebruik heeft gemaakt, wordt evenals degene die een 

strafoplegging ten dele teniet heeft gedaan, verder als strafoplegger be
schouwd en draagt derhalve de verantwoordelijkheid i.p.v. de aanvankelijke 
s trafoplegger. 

53 WK 194. - Vrijstelling. - Van opgelegde krijgstuchtelijke straffen kan bij 
gelegenheid van verjaardagen van het Hoofd van de Staat of van Leden van 
het Koninklijk Huis of bij gelegenheid van andere nationale feestdagen of uit 
hoofde van buitengewone omstandigheden, gehele of gedeeltelijke vrijstelling 
worden verleend. 

Deze vrijstelling laat de strafoplegging als zodanig onaangetast en heeft 
slechts invloed op de tenuitvoerlegging van de straf. Zij draagt dus het 
karakter van een gratie-verlening. · 

Nader is bepaald, dat de vrijstelling kan worden verleend door de comman
derende officieren, die de volledige strafbevoegdheid bezitten, en door hun 
hogere chefs. 

Vrijstelling wegens nationale feestdagen betreft doorgaans alle gestraften. 
Uitzonderingen kunnen worden gemaakt. 

Vrijstelling wegens buitengewone omstandigheden kan ook gegeven wor
den in individuele gevallen, bijv. ter beloning van speciale verdiensten. 

pt Il Bijl. G. IDA Van elke verleende vrijstelling wordt aantekening gehouden op de straflijst 
van de betrokkene. 

§ 39. 

Enige bijzondere regelingen. 

195. - Gelijktijdige afdoening van twee of meer krijgstuchtelijke vergrij
pen. - Heeft een militair zich aan twee of meer krijgstuchtelijke vergrijpen 

38 (1) WK schuldig gemaakt, die gelijktijdig door de tot straffen bevoegde meerdere wor
den afgedaan, dan wordt hem voor deze gezamenlijke vergrijpen slechts één 
straf opgelegd. Het doet hierbij niet ter zake of er tussen deze vergrijpen al dan 
niet samenhang o( verband hestoncl. Uit de omschrijving van cle strafreden 
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moet blijken dat van méér dan een vergrijp sprake is geweest. 
De tot straffen bevoegde meerdere die kennis draagt van twee of meer door 

eenzelfde militair gepleegde krijgstuchtelijke vergrijpen, mag de afdoening 
daarvan niet bij gedeelten verrichten; anders zou immers door gescheiden 
behandeling afzonderlijke bestraffing van ieder feit mogelijk zijn. 

V 001beelden: 
l. Twee krijgstuchtelijke vergrijpen, waartussen samenhang of verband 

bestaat: ,,Een kwartier na de reveille nog op zijn bed liggende aan
getroffen; bovendien tegen cle ~ergeant nn de week die hem hier
over een opmerking maakte, op ongepaste toon ge1egd: ,,mannetje, 
jij gunt me toch ook nooit rust". 

2. Twee krijgstuchtelijke vergrijpen, waartussen geen samenhang of 
verband bestaat: ,,Een kwartier na de reveille nog op zijn bed 
liggende aangetroffen; voorts des middags zonder geldige reden 
verzuimd zijn vuile was tijdig gereed te leggen, waardoor vertraging 
bij de inneming van het wasgoed ontstond". 

196. - Voorkoming van dubbele bestraffing. - Terzake van een door een 
militair gepleegd strafbaar feit, waarvan de militaire rechter kennis moet 59 WK 
nemen of waarvoor de militaire rechter de dader reeds veroordeeld heeft, 
wordt aan deze geen krijgstuchtelijke straf opgelegd bóven de bij het vonnis 
van de rechter uit te spreken of uitgesproken straf. Deze bepaling sluit dus 
dubbele bestraffing van een gepleegd strafbaar feit uit. 

Dubbele bestraffing is wèl mogelijk indien de militair, na terzake van een 
strafbaar feit, dat krijgstuchtelijk kan worden afgedaan, krijgstuchtelijk te 57 WK 
zijn gestraft, door de bevoegde autoriteit toch nog naar de militaire rechter 
wordt verwezen. De toepassing van krijgstuchtelijke straf doet dus het recht 
van strafvordering niet vervallen, doch de rechter zal in geval van schuldig
verklaring bij de bepaling van de straf met die toepassing rekening houden 
(zie ook pt 218). 

197. - Samenloop van strafbare feiten en krijgstuchtelijke vergrijpen. -
Het kan voorkomen, dat een militair verdacht wordt twee of meer feiten 

te hebben begaan, waarvan een of meer als strafbare feit.en tot de kennis
neming van de militaire rechter behoren, terwijl een of meer andere krijgs
tuchtelijke vergrijpen opleveren. 

Bestaat er nu geen samenhang of verband tussen beide soorten van feiten, 
dan kan de militair terzake van de krijgstuchtelijke vergrijpen krijgstuchtelijk 
worden gestraft, en moet hij zich voor cle strafbare feiten voor de militaire 
rechter verantwoorden. 

Voorbeeld: 
Soldaat J. wordt een kwartier na de reveille nog op zijn bed aangetroffen, 
(krijgstuchtelijk vergrijp) en pleegt later op de dag valsheid in geschrift. 
(strafbaar feit). Hij kan nu voor het krijgstuchtelijk vergrijp krijgs
tuchtelijk worden gestraft, omdat de beide feiten geen verband met 
elkaar houden. Voor de valsheid in geschrift ?al hij naar de krijgsraad 
worden verwe1en. 
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Bestaat er echter wèl samenhang of verband tussen beide soorten van 
60 WK feiten, dan heeft afzonderlijke afdoening niet plaats. De militaire rechter 

neemt van beide (alle) feiten gelijktijdig kennis en neemt bij de bepaling van 
de op te leggen straf het krijgstuchtelijk vergrijp of de krijgstuchtelijke ver
grijpen mede in aanmerking. 

Voorbeeld: 
Soldaat Z. loopt in onbehoorlijk tenue op straat; hij wordt terzake door 
een meerdere staande gehouden, doch gehoorzaamt niet aan het bevel 
van die meerdere, zijn tenue in orde te brengen, en als die meerdere 
hem deswege voorlopig arrest aanzegt en hem naar een kazerne wil bren
gen, verzet hij zich met geweld tegen die meerdere. Samenloop van een 
krijgstuchtelijk vergrijp met de misdrijven "opzettelijke ongehoorzaam
heid" en "feitelijke insubordinatie". Er bestaat verband tussen beide 
soorten van feiten. Geen krijgstuchtelijke afdoening van het krijgstuchte
lijk vergrijp. De militaire rechter beoordeelt het gehele complex van 
feiten. 

198. - Krijgstuchtelijke afdoening ingevolge uitspraak van de militaire 
rechter. - Hierboven zagen ,rij reeds, dat terzake van een door een militair 
gepleegd strafbaar feit, waarvan de militaire rechter heeft kennis genomen, 
aan de dader géén krijgstuchtelijke straf mag worden opgelegd boven de hem 
bij het vonnis van de rechter reeds opgelegde straf. 

Het komt echter vóór dat de militaire rechter van oordeel is dat het feit in 
wezen slechts een krijgstuchtelijk vergrijp was, ofwel dat het als strafbaar feit 
toch voor krijgstuchtelijke afdoening in aanmerking had behoren te komen. 

58 (1) WK In dat geval wijst de militaire rechter de zaak ter verdere behandeling terug 
naar de commanderende officier van de betrokken militair. De rechter legt 
dan geen straf op, en laat de afdoening aan de krijgstuchtelijke meerdere over. 
In dat geval is dus wèl krijgstuchtelijke bestraffing mogelijk, nadat de zaak 
voor de rechter heeft gediend. l\fogelijk, niet voorgeschreven, want de 
commanderende officier blijft Yrij ten aanzien van de wijze, waarop hij de 
zaak krijgstuchtelijk wil "afdoen". 

58 (2) WK Heeft de militaire rechter de zaak niet ter verdere behandeling naar de tot 
straffen bevoegde commanderende officier van de betrokken militair ver
wezen, dan wordt ter nke van het feit geen krijgstuchtelijke straf opgelegd 
(zie ook pt 219). 

§ 40. 

De straf lijst. 

125 (3) mA 199. - Doel van de straflijst. - Op de straflijst wordt aantekening gehouden 
van de krijgstuchtelijke straffen, welke de militair zijn opgelegd, alsmede van 
de (onvoorwaardelijke en voorwaardelijke) straffen, hem opgelegd door de 
rechter. Hierdoor vormt de straflijst een belangrijke bron van gegevens 
omtrent het "doorgaand" gedrag van de militair. De straflijst dient dan ook 
te worden geraadpleegd zowel, wanneer oplegging van een nieuwe straf 
wordt overwogen, als bij de beoordeling, bij het nemen van beslissingen, van 
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belang voor de militaire carrière van de betrokkene, en bij de behandeling 
van bevorderingsvoordrachten. 

Teneinde de invloed van straffen, welke de militair in zijn jeugd zijn op- pt 18 Bijl. G. IDA 
gelegd, te beperken is bepaald dat de straflijst bij het bereiken van de leeftijd 
van 19 jaar wordt afgesloten. Deze afgesloten straflijst wordt dan (behoudens 
in enkele uitzonderingsgevallen) niet meer geraadpleegd. Voor de na dien op 
te leggen straffen wordt een nieuwe straflijst aangelegd. 

Op de straflijst van een officier worden straffen, hem opgelegd vóór zijn 
benoeming tot officier, niet vermeld. De straflijst yan een tot officier henoemd pt 24 Rijl. G. IDA 

militair wordt aan de Minister van Oorlog toegezonden. 

200. - Inschrijving van straf en omschrijving der strafreden. - Op de 
straflijst worden in de daarvoor bestemde kolommen vermeld: pt 5 Bijl. G. IDA 

de datum van de strafoplegging, 
naam, voorletters, rang en functie van de strafoplegger, 
de straf, 
de omschrijving van de strafreden, 
de datum, waarop de straf ter kennis van de gestrafte is gebracht, 

een en ander gewaarmerkt door de paraaf of de handtekening van de straf
oplegger in de laatste kolom van de straflijst (zie de voorbeelden in pt 202 A). 

De straf van berisping (zie pt 134) wordt ingeschreven als: pt 7 Bijl. G. IDA 
,,mondelinge berisping", 
"schriftelijke berisping" of pt 9 Bijl. G. IDA 
,,mondelinge berisping ten aanhore van .... " 

Van de schriftelijke berisping wordt bovendien een afschrift aan de straflijst 
gehecht. 

De inschrijving van de bijkomende straf van vermindering van kost (zie pt pt 10 Bijl. G. IDA 

146) moet een nadere aanduiding bevatten van de dagen, waarop de kost is 
verminderd, overeenkomstig het door de strafoplegger bepaalde. 

201. - Enige bijzondere vermeldingen. - Wanneer een militair krijgs- pt s Bijl. G. IDA 
tuchtelijk wordt gestraft wegens of in verband met het zich te buiten gaan aan 
alcoholhoudende dranken, wordt bij aantekening daarvan vermeld "dronken-
schaP". 

Bij de aantekening in de straflijst van krijgstuchtelijke straffen ter zake van pt s Bijl. G. IDA 

oneigenlijke krijgstuchtelijke vergrijpen (zie hoofdstuk XI) wordt vermeld 
"Auditeur-Militair gehoord". Deze vermelding betekent, dat de tot verwijzing 
naar de militaire rechter bevoegde autoriteit, na ter zake het advies van de 
Auditeur-Militair te hebben ingewonnen, heeft ingestemd met de krijgs-
tuchtelijke afdoening, of wel zodanige afdoening heeft bevolen. Zij mag dus 
pas worden gesteld, als de beslissing van bedoelde autoriteit bekend is 
geworden, en niet eerder, dus bijv. ook niet nadat de strafoplegger informeel 
de mening van de Auditeur-Militair gevraagd heeft. 

Wordt van een krijgstuchtelijke straf gehele of gedeeltelijke vrijstellino· pt 11 Bijl. G. IDA 
verleend (zie pt 194) dan moet daarvan en van de gelegenheid, waarbij zij i~ 
verleend, een aantekening worden gesteld aan het slot van de omschrijving 
van de strafreden. Hetzelfde geldt in geval gratie wordt verleend van een door 
de rechter opgelegde straf. Straf en strafreden blijven in de straflijst vermeld. 
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pt 13 Bijl. G. IDA 
50WK 

58WK 

pt 13 Bijl. G. IDA 

15WK 

pt 14 Bijl. G. IDA 

ptn 5, 12 Bijl. 
G.IDA 

201-202A 

Wordt de tenuitvoerlegging van een krijgstuchtelijke straf geschorst omdat 
de zaak alsnog naar de militaire rechter is of zal worden verwezen, dan wordt 
van die schorsing in de straflijst melding gemaakt. 

Wordt krijgstuchtelijke straf opgelegd ter zake van een feit dat door de 
militaire rechter ter verdere behandeling naar de tot straffen bevoegde Com
manderende Officier is verwezen, dan wordt van die verwijzing mede een 
aantekening gesteld, waarbij dan de omschrijving van de strafreden wordt 
gevolgd door de woorden: ,,Zaak ingevolge art. 58 ,vK verwezen naar de 
commanderende officier bij vonnis van de Krijgsraad te ...... d.d ..... . . ". 

Heeft de strafoplegger bepaald dat de tijd, door de gestrafte doorgebracht in 
voorlopig arrest, bij de tenuitvoerlegging van de hem opgelegde arrcststraf 
geheel of gedeeltelijk in vermindering zal worden gebracht, dan behoort 
daarvan in de straflijst een aantekening te worden gesteld. 

202. - Hoe te handelen in geval van wijziging of tenietdoening van een 
opgelegde straf. - In geval een opgelegde straf en (of) de omschrijving van 
de strafreden wordt gewijzigd of teniet gedaan, dan wordt de aanvankelijke 
strafoplegging in de straflijst geheel onleesbaar gemaaht en die doorhaling 
gewaarmerkt met de paraaf van de (nieuwe) strafoplegger. Daaronder wordt 
dan de gewijzigde straf ingeschreven. 

Dit kan het geval zijn: 

50 WK a. indien de strafoplegger zelf tot wijziging of tenietdoening overgaat (zie 
pt 193); 

50 WK b. indien een meerdere van de strafoplegger tot wijziging of tenietdoening 
overgaat (zie pt 193); in geval van wijziging wordt deze meerdere dan als 

51 WK strafoplegger beschouwd; 

c. indien de straf en (of) de omschrijving van de strafreden na beklag zijn 
66 WK (is) gewijzigd danwel geheel zijn (is) teniet gedaan (zie pt 242); de 

gewijzigde straf en (of) omschrijving van de strafrcden worden (wordt) 
dan, onder toevoeging van de woorden "na beklag" ingeschreven, met 
vermelding van de meerdere, die de beschikking op het beklag heeft 
genomen, als strafoplegger en van de datum van diens klachtbeschikking 
als datum van strafoplegging. 
(N.B.: DIT GESCHIEDT NIET, ALS DE GESTRAFTE TER ZAKE DE EINP
BESLISSING VAN HET HOOG MILITAIR GERECHTSHOF HEEFT INGE
ROEPEN); 

cl. ingevolge eindbeslissing van het Hoog Militair Gerechtshof: de beschik
king van dat Hof bepaalt dan, hoe ten aanzien van de straflijst moet 
worden gehandeld (zie pt 251) . 

202A. - Enige voorbeelden. - Hieronder volgen enige willekeurige voor
beelden van strafinschrijvingen. De "kop" van de straflijst, welke plaats biedt 
voor vermelding van de persoonsgegevens van de militair op wie de straflijst 
betrekking heeft, is weggelaten. 

170 

Y-cie
.n

l



10-3-'50 

4-4-'50 

6-9-'50 

Door wie gestraft 

Karelsen F. 
kapitein 
C-1-1-RAAT 

Kareben F. 
kapitein 
C-1-1-RAAT 

Rutgers C. 
Luit.-Kol. 
C-RAAT 

Met welke straf 

4 dagen ver
zwaard arrest 

8 dagen streng 
arrest met ver
mindering van 
kost om de 
andere dag aan
vangende op de 
eerste dag 

14 dagen streng 
arrest 

Strafreden 

Zich in kennelijke staat 
van dronkenschap in 
de kazerne bevonden, 
onder de verzachtende 
omstandigheid, dat hem 
door de CAD! als prijs 
bij een wedstrijd een 
fles sterke drank was 
uitgereikt. 
(dronkenschap} 

Gedurende 18 uren 
ongeoorloofd van zijn 
onderdeel afwezig ge
weest. 
( Auditeur-Militair 
gehoord) 

Een doosje cigaretten 
van een kamergenoot 
zonder diens toestem-
ming weggenomen. 

Onder bepaling dat bij de tenuitvoer
legging van deze straf twee dagen voor
lopig arrest, als streng arrest ondergaan, 
in mindering zullen worden gebracht. 
(Zaak ingevolge art. 58 WK verwezen 
naar C 0. bij vonnis van de Krijgsraad 
te Velde "Oost" d.d. 20-8-'50. ) 

202A 

10-3-'50 K. 

4-4- '50 K. 

7_9 _· 50 R. 

Bij onherroepelijk geworden vonnis van de Krijgsraad te Velde "Oost" d.d. 8-1 l- '50 
terzake van "verduistering" veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf, waarvan 
een maand voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. 

15-2-'51 Miedema C. 
1 

6 dagen streng I Een hem door zijn 
1

15-2-'51 
Eerste-Luitenant arrest PelC gegeven order M . 
wnd C-1-1-RAAT niet onmiddellijk uit-

1 

gevoerd. 
17-2-'51 Rutgers C. De tenuitvoerlegging van bovenstaande 

Luit.-Kol. straf geschorst aangezien de zaak alsnog R . 
C-RAAT naar de krijgsraad zal worden verwezen . 

Over dit delict is bovendien vonnis gewezen door de Krijgsraad te Arnhem 
d.d. 14-3-1951. 

Bij onherroepelijk ge1101den \onnis ma de Krijgsraad te Velde " Oost" te Arnhem d.d. 
1-1-3-1951 tcrt.ake \'an "op,cllclijke ongehoorLaamheid" Yeroordeelcl tot één maand militaire 
detentie. 
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202A-203 

Door wien gestraft Met welke straf 

1 

Strafreden 

17-3- '51 Bulders Q. 
Majoor 
C-1-RAAT 

22-4-'51 Lensma T. 
Kapitein 
C-1-1-RAAT 

30-4-'51 Rutgers C. 
Luit.-Kol. 
C-RAAT 

4 dagen licht 
arrest 

1 ~ n#· *r;::;;µ =-
Als chauffeur na terug- 19-3-' 51 
keer van een langdu-
rige dienstrit de daar-
bij gebezigde auto niet 
voldoende schoonge
maakt, onder de ver
zachtende omstandig
heid, dat hij een zeer 
vermoeiende dag achter 
de rug had. 
(Na beklag) 

Onder bepaling dat deze straf wordt 
geacht te zijn ondergaan door het onder
gaan van twee dagen verzwaard arrest 
van de straf, waarvan beklag. 

14 dagen ver
zwaard arrest 

Nagelaten zijn geweer 22-4- '51 
behoorlijk te onder-
houden, waardoor dit 
in zwaar beroeste toe
stand werd aangetrof
fen ; voorts bij het on
derzoek tegenover zijn 
Pe!C een ongepaste 
opmerking gemaakt 
door te zeggen: ,, wat 
een flauwe kul". 

Van het resterend gedeelte van boven- , 
staande straf vrijstelling verleend ter 
gelegenheid van de verjaardag van 
H. M. de Koningin. 

§ 41. 

Ontslag uit de dienst wegens onkrijgstuchtelijk gedrag. 

B. 

L. 

R. 

203. - Ontslag is geen krijgstuchtelijke straf. - De militaire rechter kan 
ingeval van veroordeling van een militair aan deze de bijkomende straf van 

") Onleesbaar gemaakte inschrijving van een straf, welke na beklag gewijzigd is. De door
haling gewaarmerkt door de nieuwe strafoplegger (zie de volgende inschrijving), ingevolge 
pt 12 bijlage G van IDA. 
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203-206 

ontslag uit de militaire dienst opleggen (zie de 3e Afdeling rnn dit boekwerk). 
Het ontslag uit de dienst is echter niet opgenomen onder de krijgstuchtelijke 
straffen. Niettemin kan het voorkomen, dat een tot straffen bevoegde meer
dere bij de behandeling van een zaak tot de overtuiging komt, dat de dader 
van een krijgstuchtelijk vergrijp uit de militaire dienst behoort te worden 
ontslagen. Hij zal dan de eerste stappen moeten doen, welke tot zodanig ont
slag kunnen leiden. Daarom wordt op deze plaats een overzicht gegeven van 
de wijzen waarop aan de verschillende categorieën van militairen ontslag uit 
de dienst kan worden verleend bij wijze van krijgstuchtelijke maatregel. 

Hierbij dient te worden bedacht, dat ontslag uit de militaire dienst voor 
een beroepsmilitair het verlies van zijn betrekking betekent en dus een hoogst 
ernstige maatregel is, doch dat onder de dienstplichtige militairen degenen, 
die op dit punt een weinig ontwikkeld eergevoel hebben, het ontslag vaak 
meer als een bevrijding van een onaangename verplichting, dan als een straf-
maatregel zullen beschouwen. 69 WK 

34RK 
204. - Mindere militairen. - ,,Mindere militairen (zowel vrijwillig dienen

den als dienstplichtigen), die door herhaald wangedrag blijken ongevoelig te 
zijn voor krijgstuchtelijke bestraffing, of wier liederlijkheid hen onwaardig 
maakt in de militaire stand te blijven, kunnen door de Minister van Oorlog 
hier te lande uit de dienst worden weggejaagd." Voordrachten hiertoe kunnen 
door officieren met volledige strafbevoegdheid aan de Minister worden aan- 42 (lc) DpW 
geboden. 

Aan de dienstplichtige militair wordt in dit geval zo spoedig mogelijk 21 MAR 
tussentijds ontslag uit de dienst verleend. 

Voor zover de mindere militair behoort tot de militaire ambtenaren kan 
hem o.a. niet-eervol ontslag door de Minister van Oorlog worden verleend 
indien hij zich heeft schuldig gemaakt aan handelingen of gedragingen welke 
de tucht ondermijnen, aan onzedelijkheid of aan verregaande nalatigheid in 
de vervulling der dienstplichten (zie ook pt 413). 

205. - Onderofficieren, - Op een onderofficier kan de straf van verlaging 
worden toegepast, waardoor hij komt te behoren tot de mindere militairen. 
Bij voortgezet wangedrag zijn dan op hem de in het vorige punt aangehaalde 
bepalingen toepasselijk. 

Ook zonder voorafgaande verlaging kan de onderofficier uit de militaire 21 MAR 
dienst worden ontslagen. Voor zover hij behoort tot de militaire ambtenaren 
staat ook hij bloot aan niet-eervol ontslag in het geval, genoemd in de laatste 
zinsnede van het vorige punt (zie ook pt 413). 

206. - Officieren. - Met betrekking tot officieren bestaat de straf van 
verlaging niet. Verregaand onkrijgstuchtelijk gedrag van een officier kan 
leiden tot ontslag op een der wijzen, voorgeschreven in de Bevorderingswet 
voor de Landmacht 1902 en de \,Vet voor het Reservepersoneel der Landmacht 
1905 (zie§§ 75 en 76). 
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207-208 

HOOFDSTUK XI. 

KRIJGSTUCHTELIJKE AFDOENING V,\N S11ZAlil3ARE FEITEN. 

§ 42. 

Oneigenlijke krijgstuchtelijke vergrijpen. 
207. - Wat zijn oneigenlijke krijgstuchtelijke vergrijpen? - Reeds enige 

malen is er op gewezen, dat volgens de ,Wet op de Krijgstucht en het Regle-
2 (le) WK ment betreffende de Krijgstucht behalve de echte, dusgenaamde "eigenlijke" 
15 (a) J,lK krijgstuçhtelijke vergrijpen (feiten dus welke, zonder in enige strafwet om

schreven te zijn, niettemin strijdig zijn met de militaire tucht of orde) óók tot 
'de krijgstuchtelijke vergrijpen worden gerekend en dienovereenkomstig 

2 (2e-6e) WK afgedaan een beperkt aant,al feiten, waarvan wèl in enige strafwet melding 
15 (b) RK wordt gem<1akt, mits aan bepaalde, bij de wet gestelde voorwaarden is voldaan. 

Is dit laatste het geval, dan worden bedoelde feiten aangeduid als "oneigen
lijke'' krijgstuchtelijke vergrijpen en het is over deze "oneigenlijke" krijgs
tuchtelijke vergrijpen dat thans nog nader moet worden gesproken. 

208. - De oneigenlijke krijgstuchtelijke vergrijpen vormen niet een zelf
standige categorie. - De feiten, waarvoor een militair op enigerlei wijze kan 
worden gestraft, vallen of onder de categorie der strafbare feiten, of onder die 
der (eigenlijke) krijgstuchtelijke vergrijpen. Het is de wetgever, die deze 
categorieën duidelijk van elkaar gescheiden heeft door volledige opsomming 
in diverse strafwetten van alle strafbare feiten. Wat buiten die opsomming 
valt en niettemin in strijd is met de krijgstucht, is dus een krijgstuchtelijk 
vergrijp. 

Het is dus niet zó, dat er drie los van elkander staande categorieën zouden 
zijn, namelijk strafbare feiten, eigenlijke krijgstuchtelijke vergrijpen en on
eigenlijke krijgstuchtelijke vergrijpen. 

De oneigenlijke krijgstuchtelijke vergrijpen horen in beginsel thuis in de 
categorie der strafbare feiten (het zijn immers feiten, die in enige strafwet 
worden vermeld) en niet in die der krijgstuchtelijke vergrijpen, terwijl zij 
ook niet een derde, afzonderlijke categorie vormen. 

De wetgever heeft ten aanzien van een beperkt aantal strafbare feiten 
bepaald dat, indien zekere voorwaarden vervuld zijn, afdoening op de wijze 
van een krijgstuchtelijk vergrijp, in plaats van behandeling als strafbaar feit 
plaats zal hebben. 
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208-209 

Eerst als in een bepaald geval vaststaat, dat bedoelde voorwaarden vervuld 
zijn, weet men, dat dit bepaalde geval als een krijgstuchtelijk vergrijp zal 
worden behandeld en eerst dàn kan men zeggen, dat dit bepaalde geval een 
oneigenlijk krijgstuchtelijk vergrijp is. Zolang dit niet vaststaat kan men het 
feit dus ook niet anders aanduiden dan als een strafbaar feit, wat het immers 
in beginsel is. 

209. - Voorbeeld en vergelijking. - Men hoort wel eens zeggen: ,,eenvou
dige diefstal is een oneigenlijk krijgstuchtelijk vergrijp". Deze uitdrukking 
is onjuist en kan tot begripsverwarring aanleiding geven. 

Eenvoudige diefstal toch is omschreven in enige strafwet, namelijk in 
artikel 310 van het Wetboek van Strafrecht, en aldaar strafbaar gesteld. 
Het is dus een strafbaar feit. Ettelijke gevallen van eenvoudige diefstal, door 
militairen gepleegd, komen dan ook voor de militaire rechter. 

Volgens de Wet op de Krijgstucht kan echter een geval van eenvoudige 
diefstal worden afgedaan als ware het een krijgstuchtelijk vergrijp, indien 
voldaan is aan twee voorwaarden, te weten: 

Ie. dat de tot straffen bevoegde militaire meerdere, tot wiens kennis het feit 
is gebracht, van oordeel is dat dit van zó lichte aard is, dat de zaak buiten 
strafrechtelijke behandeling kan worden afgedaan; 

2e. dat de schuldige niet reeds tweemaal tevoren wegens een soortgelijk 
vermogensdelict (diefstal, stroperij of verduistering) straf is opgelegd. 

Uit een en ander vloeit dus voort dat, zolang in een bepaald geval van 
eenvoudige diefstal nog niet vaststaat dat aan de beide in de Wet op de 
Krijgstucht genoemde voorwaarden is voldaan, dit bepaalde geval niet anders 
mag worden beschouwd en behandeld dan als een strafbaar feit. 

Van het ogenblik af, waarop vaststaat dat aan bedoelde voorwaarden is 
voldaan, moet dit geval echter worden beschouwd en behandeld als een 
krijgstuchtelijk vergrijp, en van dat ogenblik af wordt het aangeduid als een 
,,oneigenlijk" krijgstuchtelijk vergrijp. 

Het is dus in feite de tot straffen bevoegde meerdere, die bepaalt of 
behandeling als krijgstuchtelijk vergrijp zal plaatsvinden. Hij moet zich er 
van overtuigen, dat de sub 2e genoemde voorwaarde vervuld is, maar boven
dien, en dat is wel het belangrijkste, hij moet beoordelen of het geval van 
voldoend lichte aard is. 

l\1en zou het geheel kunnen vergelijken met twee evenwijdige spoorbanen 
A en B, waarvan A door middel van een wissel en een verbindings baan met B 
kan worden verbonden. Spoorbaan A geeft de procedure aan, welke strafbare 
feiten hebben te volgen. Spoorbaan B stelt de krijgstuchtelijke procedure voor, 
bestemd voor de krijgstuchtelijke vergrijpen. Door het omzetten van de wissel 
nu kunnen strafbare feiten worden overgebracht naar de tuchtrechtelijke 
procedure. De wissel wordt bediend door de tot straffen bevoegde meerdere. 
Zolang een bepaald geval zich nog op baan A bevindt weet men niet of de tot 
straffen bevoegde meerdere de "wissel" zal omzetten, en kan men het geval 
dus niet anders dan als een strafbaar feit beschouwen. Eerst als de wissel is 
omgezet, weet men dat krijgstuchtelijke behandeling zal volgen, en kan men 
spreken van een oneigenlijk krijgstuchtelijk vergrijp. 
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209-211 

De wisselwachter is gebonden aan zijn instructie. Ook de tot straffen 
bevoegde meerdere kan niet willekeurig tot het één of tot het ander besluiten. 
Zijn besluit is afhankelijk van de vervulling der bij de wet gestelde voor
waarden. 

Een wisselwachter staat onder controle van hogere autoriteiten. Zo is ook 
de beslissing van de tot straffen bevoegde meerdere aan het toezicht van 
anderen onderworpen. Wie dit toezicht uitoefent, op welke wijze dit ge
schiedt, en tot welke gevolgen dit kan leiden, zal in pt 217 worden besproken. 

210. - Voorwaarden voor krijgstuchtelijke afdoening. - Met het boven
staande moge duidelijk gemaakt zijn, waarom het niet juist is te zeggen 
"eenvoudige diefstal is een oneigenlijk krijgstuchtelijk vergrijp". Men behoort 
te zeggen: ,,eenvoudige diefstal is een strafbaar feit, dat echter krijgstuchtelijk 
wordt afgedaan als de tot straffen bevoegde meerdere van oordeel is, dat het 
feit van zó lichte aard is, dat de zaak buiten strafrechtelijke behandeling kan 
worden afgedaan, en als de schuldige niet reeds tweemaal tevoren voor een 
soortgelijk vermogensdelict straf is opgelegd." 

Om te weten, wèlke strafbare feiten krijgstuchtelijk worden afgedaan 
indien de daarvoor gestelde voorwaarden vervuld zijn, en wèlke deze voor
waarden zijn, moet men de Wet op de Krijgstucht raadplegen. Zoals reeds 
eerder is medegedeeld, somt deze nauwkeurig de strafbare feiten op, die voor 

2 (2e-6e) WK krijgstuchtelijke afdoening in aanmerking kunnen komen en wel verdeeld in 
een vijftal groepen. Voor iedere groep worden de voorwaarden aangegeven, 
aan welke voldaan moet zijn, wil krijgstuchtelijke afdoening plaats vinden. 

Voor alle groepen geldt al of niet uitdrukkelijk: 

Ie. dat het feit onbestaanbaar moet zijn met de militaire tucht of orde; 

2e. dat de tot straffen bevoegde meerdere strafrechtelijke behandeling niet 
nodig moet achten (omdat het feit van lichte aard is). 

211. - Krijgstuchtelijk element bij een strafbaar feit. - Dat de tuchtrechte
lijke procedure wordt gevolgd bij de bestrijding van het krijgstuchtelijke 
vergrijp is vanzelfsprekend. Alle bevoegdheden van de meerderen, behandeld 
in de voorgaande hoofdstukken zijn hun slechts toegekend terwille van de 
handhaving van een goede krijgstucht. Ook de bevoegdheid tot het opleggen 
van krijgstuchtelijke straf. In beginsel dienen deze bevoegdheden echter niet 
om de strafwet te handhaven. Daartoe zijn andere wegen opengesteld. 

Het kan dus op het eerste gezicht enigszins vreemd aandoen, dat ingevolge 
de hierboven behandelde regeling omtrent de krijgstuchtelijke afdoening van 
een aantal strafbare feiten, bevoegdheden, gegeven ter handhaving van de 
krijgstucht, worden aangewend voor een geheel ander doel, namelijk hand
having van de strafwet. 

Nu zou men dit verschijnsel kunnen verklaren, door te zeggen dat de 
wetgever zó hoge eisen aan het gedrag van de militairen stelt dat elke door 
een militair gepleegde overtreding van de strafwet tevens een schending van 
de krijgstucht betekent. Eist men van de militair als zodanig, dat hij de ideale 
staatsburger is, dan levert het blote feit, dat de militair iets doet wat bij de 
wet op straffe verboden is, reeds een krijgstuchtelijk vergrijp op, bóven en 

176 

Y-cie
.n

l



211-212 

behalve het strafbare feit waaraan hij zich door de schending van de strafwet 
heeft schuldig gemaakt. 

Anders gezegd, in deze gedachtengang zou men kunnen volhouden dat 
ieder door een militair gepleegd strafbaar feit tevens een krijgstuchtelijk 
element bevat. De aanwezigheid van dit krijgstuchtelijk element zou dan in 
voorkomend geval krijgstuchtelijke afdoening van het strafbare feit in plaats 
van strafrechtelijke afdoening rechtvaardigen, namelijk indien het krijgs
tuchtelijke element, de schending van de militaire orde, ernstiger wordt 
geacht dan de schending van de algemene rechtsorde. 

In de practijk blijkt echter dat in zeer vele gevallen dit krijgstuchtelijk 
element zo onbetekenend is, dat het kan worden verwaarloosd. In overeen
stemming hiermede is de wetgever dan ook van het standpunt uitgegaan, dat 
er gevallen kunnen zijn waarin een mililair die een strafbaar feit pleegt, niel 
tevens de militaire orde schendt. De consequentie daarvan is dan ook, dat 
krijgstuchtelijke afdoening van een strafbaar feit niet is toegestaan, indien 
dit strafbare feit niet tevens een krijgstuchtelijk element van noemenswaar
dige betekenis bevat. 

Bij de vijf in de Wet op de Krijgstucht vermelde groepen van feiten is dit 
op verschillende wijze tot uitdrukking gebracht. 

Eén van die groepen omvat een aantal militaire misdrijven; het spreekt 
vanzelf, dat deze altijd een krijgstuchtelijk element bevatten, ja op zichzelve 
geheel en al tegen de krijgstucht indruisen. Het is dus onnodig geweest om 
hierbij uitdrukkelijk de eis te vermelden, dat het feit onbestaanbaar moet 
zijn met de militaire tucht of orde. 

Geheel anders ligt de zaak bijvoorbeeld met de groep, welke de over
tredingen naar het algemene recht omvat. Deze feiten toch zijn geenszins van 
nature in strijd met de militaire tucht. Hoe zou men bijv. in het algemeen 
als in strijd met de krijgstucht kunnen beschouwen het niet aangeven van de 448 SR 
geboorte van een kind bij de ambtenaar van de burgerlijke stand? Het is dus 
logisch, dat bij deze groep in de Wet op de Krijgstucht uitdrukkelijk mede als 
eis wordt gesteld dat het feit naar het oordeel van de tot straffen bevoegde 
meerdere onbestaanbaar is met de militaire tucht of orde, wil krijgstuchtelijke 
afdoening mogelijk zijn. 

De Wet bepaalt dus, nu eens uitdrukkelijk, dan weer stilzwijgend, dat 
krijgstuchtelijke afdoening slechts dàn mogelijk is wanneer het strafbare feit 
tevens een krijgstuchtelijk element bevat. 

Een afwijking van deze algemene regel is weliswaar te vinden in een van 
1944 daterend Koninklijk besluit, waarbij de bevoegdheid tot krijgstuchtelijke KB van 27.7.1944 

afdoening werd uitgebreid, doch dit KB moet worden beschouwd als een s E/53 
noodmaatregel, met tijdelijke werking, en blijft derhalve hier verder buiten 
beschouwing. 

212. - Vereiste, dat het feit van lichte aard moet zijn. - Het tweede alge
mene vereiste, waaraan een strafbaar feit moet voldoen om voor krijgstuchte
lijke afdoening in aanmerking te komen is, dat het van lichte aard zij. 

~ij vier van de vij~ groep_en van strafbare feiten, genoemd in de Wet op de 2 (2e,3e,4e,6e) WK 
KnJgstucht wordt dit vereiste aldus omschreven, dat het feit "van zó lichte 
aard is, dat de zaak buiten strafrechtelijke behandeling kan worden afge-
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2 (5e) WK <laan". Bij de overblijvende groep, welke uitsluitend strafbare feiten omvat 
van tamelijk lichte aard, wordt gevorderd dat "strafrechtelijke behandeling 
der zaak,niet vereist" geacht moet worden. 

In zijo algemeenheid is dit vereiste begrijpelijk. De krijgstuchtelijke straf
oplegger kan slechts krijgstuchtelijke straffen opleggen, en de zwaarste daar
van is onvoldoende voor een behoorlijke bestraffing van de ernstige strafbare 
feiten. Alleen reeds hierom zal de krijgstuchtelijke strafoplegger van het 
afdoen van ernstige strafzaken moeten afzien, en deze aan de rechter moeten 
overlaten, die zwaardere straffen kan opleggen, dan bij krijgstuchtelijke 
afdoening kunnen worden gegeven. 

Of een feit van lichte aard is, wordt echter mede beïnvloed door andere 
factoren. Het kan bijvoorbeeld zijn, dat een diefstal slechts een voorwerp van 
geringe waarde betreft, doch dat het onderzoek veel moeilijkheden oplevert 
en het bewijs lastig te leveren is. In dat geval zal de tot straffen bevoegde 
meerdere goed doen, van krijgstuchtelijke afdoening af te zien en onderzoek 
en berechting over te laten aan politionele en justitiële instanties. Ook als bij 
de zaak juridische vraagpunten rijzen, waarop de tot straffen bevoegde meer
dere het juiste antwoord niet weet te geven, zal hij goed doen van krijgstuchte
lijke afdoening af te zien. In al dergelijke gevallen is hij dus gerechtigd, de 
zaak te beschouwen als van niet genoegzaam lichte aard. 

§ 43. 

Behandeling van oneigenlijke krijgstuchtelijke vergrijpen. 

213. - Wijze van optreden van meerderen en politie naar aanleiding van 
een oneigenlijk krijgstuchtelijk vergrijp. - Op grond van hetgeen hierboven 
is gezegd zal het duidelijk zijn dat de willekeurige militaire meerdere, de 
marechaussee of de politie bij het constateren van een strafbaar feit en het 
eerste optreden terzake daarvan zich niet behoeven af te vragen of dit feit 
zou kunnen worden gerekend te behoren tot de oneigenlijke krijgstuchtelijke 
vergrijpen. 

Voor de genoemde personen maakt het niet het minste verschil, of terzake 
van het betrokken feit al dan niet krijgstuchtelijke afdoening mogelijk is. Zij 
hebben slechts rekening te houden met de voorschriften betreffende het 
optreden tegen de dader van een strafbaar feit. 

Uiteraard geldt dit slechts tot op het ogenblik, waarop de daartoe bevoegde 
meerdere omtrent de wijze van afdoening een beslissing heeft genomen. Al 
naar gelang van die beslissing wordt het feit clan verder behandeld hetzij als 
een krijgstuchtelijk vergrijp (met inachtneming van enige bijzondere voor
schriften, waarop hierna wordt teruggekomen) hetzij als een strafbaar feit. 

214. - Welke meerdere is tot het nemen van de beslissing bevoegd? - De 
Wet op de Krijgstucht legt de in het vorige punt bedoelde beslissing in 

2 WK handen van "de tot straffen bevoegde meerdere tot wiens kennis het (feit) is 
gebracht of aan wie de verdere behandeling der zaak wordt opgedragen". 
Men zou hieruit de conclusie kunnen trekken, dat in beginsel alle tot straffen 
bevoegde meerderen dergelijke beslissingen kunnen nemen. 
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De Regtspleging bij de Landmagt bepaalt echter, dat de aanvankelijke 
beslissing omtrent de wijze van afdoening van een strafbaar feit moet worden 
genomen door "de Commanderende Officier onder welke de verdachte ressor- 6 RL 
teert", elders genoemd "de Commanderende Officier van het korps". Regi- 10 RL 
ments- en overeenkomstige commandanten zijn naar algemene opvatting 
"Commanderende Officieren van korpsen" in de hier bedoelde zin. In deze 
handleiding worden dan ook de termen "Commanderend Officier", ,,korps
commandant" en "regiments- of overeenkomstige commandant" dóór elkan-
der gebruikt ter aanduiding van één en hetzelfde begrip. 

Lagere tot straffen bevoegde meerderen, die kennis krijgen van een door 
één hunner ondergeschikten gepleegd strafbaar feit behoren derhalve hier
omtrent geen beslissing te nemen, doch de zaak voor te leggen aan de 
regiments- of overeenkomstige commandant (korpscommandant, CO). 

Dit geldt voor alle strafbare feiten, dus zowel voor die, waarbij eventueel 
krijgstuchtelijke afdoening mogelijk zal zijn, als voor die ten aanzien waarvan 
dit niet het geval is. 

Nu komt het, in het bijzonder bij onderdelen, gelegerd in een andere stand-
plaats dan de regiments- of overeenkomstige commandant, wel eens voor dat 
een lagere tot straffen bevoegde meerdere, bijv. de compagnies- of overeen
komstige commandant reeds een aanvankelijke beslissing omtrent de wijze 
van afdoening genomen heeft. Daardoor kan een snelle afdoening worden 
bevorderd. Formeel is deze gang van zaken minder juist. Bedenkelijke 
gevolgen heeft zij echter in de regel niet, mits de verantwoordelijkheid blijft 
berusten bij de regiments- of overeenkomstige commandant (korpscomman-
dant, CO). Stemt deze met een ter hand genomen krijgstuchtelijke afdoening 
in, dan dekt hij de voorbarig door zijn ondergeschikte commandant genomen 
beslissing. Stemt hij er niet mee in, dan zal hij de tenuitvoerlegging van de 
opgelegde straf kunnen schorsen en de zaak ter beslissing aan de bevoegde 50 WK 
autoriteit (zie pt 217) voorleggen. 

In geen geval mag worden afgeweken van het beginsel, dat de korps
commandant verantwoordelijk is voor de (aanvankelijke) beslissing, zoals 
ook een gehouden huishoudelijk onderzoek (zie pt 215) onder zijn verant
woordelijkheid geschiedt, ook al heeft hij dit opgedragen of overgelaten aan 
een lagere commandant, en dat het niet de lagere commandant, doch de 
korpscommandant is, die zich terzake van het strafbare feit in verbinding 
stelt met de tot verwijzing naar de militaire rechter bevoegde autoriteit en 
met de Auditeur-Militair. Wij zullen hierna deze verplichtingen van de 
korpscommandant in het kort bespreken. Een uitvoeriger behandeling volgt 
in de 4e Afdeling van dit boekwerk. 

215. - Huishoudelijk onderzoek. - Dat een militair zich vermoedelijk aan 
een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt, wordt in de regel ter kennis van de 
korpscommandant gebracht hetzij door een rapport, opgemaakt door een 
militaire meerdere, hetzij door een proces-verbaal, opgemaakt door de Ko
ninklijke l\Iarechaussee of door enige andere politie-instantie. 

Op grond van rapport of proces-verbaal houdt de korpscommandant een 
onderzoek (het huishoudelijk onderzoek). Dit onderzoek kan zeer eenvoudig 
zijn, ja zelfs geheel achterwege blijven bijv. indien een proces-verbaal een 
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volledig beeld van de zaak geeft. Is dit niet het geval, dan belast de korps
commandant een of twee officieren met het huishoudelijk onderzoek. 

Vervolgens moet de korpscommandant voor zichzelf vaststellen of een 
strafbaar feit is gepleegd en, zo ja, welk (bijv. diefstal, verduistering, desertie, 
overtreding van een verkeersvoorschrift). Heeft hij het feit aldus "thuis 
gebracht", dan pas kan hij nagaan, of het feit valt onder een strafbepaling, 

2 (2e-6e) WK genoemd in een der vijf groepen, vermeld in de Wet op de Krijgstucht. 

216. - Beslissing van de Commanderende Officier. - De CO (korpscom
mandant) die van oordeel is, dat het onderhavige feit voorkomt onder de in 
de \Vet op de Krijgstucht opgesomde strafbare feiten, moet nu nog uitmaken, 
of er al dan niet termen zijn voor krijgstuchtelijke afdoening. Ten deze kan 
hij tot drieërlei resultaat komen, namelijk: 

a. de bij de Wet ten aanzien van het betrokken feit gestelde voorwaarden 
zijn vervuld, het feit is dus een oneigenlijk krijgstuchtelijk vergrijp; het 
wordt nu door de korpscommandant als zodanig krijgstuchtelijk af
gedaan; 

b. de bij de Wet ten aanzien van het betrokken feit gestelde voorwaarden 
zijn niet vervuld, de zaak komt voor strafrechtelijke behandeling in 
aanmerking; 

c. de korpscommandant twijfelt of het geval a. danwel het geval b. aan
wezig is. 

In ieder geval geeft de korpscommandant van zijn bevinding kennis aan de 
tot verwijzing naar de militaire rechter bevoegde autoriteit (zie pt 350) *). 

217. - Beslissing van de tot verwijzing naar de militaire rechter bevoegde 
autoriteit. - Welke autoriteit bevoegd is om een strafzaak naar de militaire 
rechter te verwijzen, zal in pt 350 worden medegedeeld. Bij de rechtspraak 
met krijgsraden te velde wordt deze autoriteit aangeduid als "Commanderen
de Generaal" en het is te verwachten dat een wetswijziging binnenkort de 
"Commanderende Generaal" óók zal inschakelen als autoriteit, bevoegd tot 
verwijzing naar de militaire rechter bij de gewone rechtspraak in tijd van 
vrede. Mede hierom zal in het navolgende eenvoudigheidshalve vaak gespro
ken worden van de "Commanderende Generaal", wanneer bedoeld wordt 
de "tot verwijzing naar de militaire rechter bevoegde autoriteit". 

De Commanderende Generaal maakt, na terzake het advies van de Audi
teur-Militair (zie pt 351) te hebben ingewonnen, uit of een zaak voor de 
krijgsraad zal worden gebracht of niet**). Het is dus niet meer dan logisch, 
dat deze autoriteit óók moet worden gekend in een beslissing van de korps-

•) Ter vereenvoudiging van de administratie heeft de tot verwijzing bevoegde autoriteit 
voor het tegenwoordige bepaald, dat de Commanderende Officier de stukken door tussen
komst van de Auditeur-Militair aan hem doet toekomen, zodat hij deze tegelijk met het 
advies van die Auditeur ontvangt. 

.. ) Volledigheidshalve zij opgemerkt, dat de Commanderende Generaal bevoegd is, een of 
meer officieren (verwijzingsofficieren genaamd) te belasten met het uitoefenen van deze 
taak. Zie hieromtrent nader de 4e Afdeling van dit boekwerk. 
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commandant tot krijgstuchtelijke afdoening van een strafbaar feit, want een 
dergelijke beslissin~ betekent immers, dat de verdachte niet strafrechtelijk zal 
worden vervolgd en niet voor de krijgsraad zal terecht staan. De korpscom
mandant mag ten deze wel een voorlopige beslissing nemen, doch het laatste 
woord is aan de Commanderende Generaal. 

De Commanderende Generaal kan nu: 

a. indien de korpscommandant tot krijgstuchtelijke afdoening was over
gegaan, daarmede instemmen; 

b. indien de korpscommandant geen termen voor krijgstuchtelijke af
doening aanwezig achtte, niettemin bevelen dat zodanige afdoening zal 
plaats hebben; 

c. indien de korpscommandant tot krijgstuchtelijke afdoening was over
gegaan, daarmede niet instemmen en de zaak alsnog naar de krijgsraad 
verwijzen; 

d. indien de korpscommandant geen termen voor krijgstuchtelijke afdoe
ning aanwezig achtte, daarmede instemmen en de zaak naar de krijgsraad 
verwijzen; 

e. ir:1dien de korpscommandant twijfelde, een beslissing in de ene of andere 
zin nemen. 

218. - Gevolgen van de beslissing van de tot verwijzing naar de militaire 
rechter bevoegde autoriteit. - Het is hier niet de plaats om te bespreken, 
welke beslissingen de Commanderende Generaal behalve de in het vorige 
punt genoemde, nog meer kan nemen. Ook de gevolgen van die verschillende 
beslissingen blijven hier onbesproken, echter met uitzondering van het 
navolgende. 

Indien de Commanderende Generaal met de krijgstuchtelijke afdoening 
heeft ingestemd of zodanige afdoening heeft bevolen wordt, indien de schul
dige is of wordt gestraft, op zijn straflijst aan de omschrijving van de straf
reden toegevoegd de clausule "Auditeur-Militair gehoord". Deze clausule 
betekent dus, dat de bewuste bestraffing hetzij heeft plaats gehad ingevolge 
de beslissing van de Commanderende Generaal, hetzij achteraf de instemming 
van deze autoriteit heeft verkregen. De terminologie van deze clausule wijst 
op de belangrijke rol, welke de Auditeur-Militair als adviseur van de Com
manderende Generaal verricht. In wezen is zij niet juist, en zou zij moeten 
luiden: ,,Commanderend Generaal gehoord" (zie ook pt 201). 

Was door de korpscommandant een krijgstuchtelijke straf opgelegd en 57WK 
verwijst desondanks de Commanderende Generaal de verdachte naar de 
militaire rechter, dan blijven deze straf en de omschrijving van de strafreden pt 13 Bijl. G. IDA 
op de straflijst vermeld staan, tenzij later de militaire rechter in andere zin 
beslist (zie de "Opmerking" hieronder). 

Is in verband met de verwijzing naar de militaire rechter de tenuitvoer
legging van de reeds opgelegde krijgstuchtelijke straf geschorst, dan wordt 
daarvan in de straflijst een aantekening gesteld (zie pt 201) . pt 13 Bijl. G. IDA 

Opmerking: In gevallen als bovenbedoeld houdt de militaire rechter, ingeval van schuldig- 57 WK 
verklaring, bij het bepalen der straf :;:i!kening met de reeds toegepaste krijgs
tuchtelijke straf (zie pt 196), welke hij ongewijzigd moet laten. 
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219. - Krijgstuchtelijke afdoening ingevolge uitspraak van de militaire 
rechter. - Het kan voorkomen, dat een zaak naar de militaire rechter is 

58 WK verwezen, doch dat deze, na onderzoek, van oordeel is dat het feit als oneigen
lijk krijgstuchtelijk vergrijp had behoren te zijn afgedaan en op grond daar
van niet zelf straf oplegt doch de zaak ter verdere behandeling naar de tot 
straffen bevoegde Commanderende Officier verwijst. 

Deze Commanderende Officier (de korpscommandant) neemt alsdan de 
pt 13 Bijl. G. IDA krijgstuchtelijke afdoening ter hand. Legt hij een krijgstuchtelijke straf op, 

dan wordt in de straflijst aangetekend dat dit is geschied met inachtneming 
van de ter zake door de militaire rechter gedane uitspraak (zie ook pt 198). 
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HOOFDSTUK Xll. 

HET RECHT VAN BEKLAG. 

§ 44. 

Algemene opmerkingen over het recht van beklag. 

220. - Bestaansreden van het beklagrecht. - In een militair systeem, dat de 
mindere als een willoos werktuig in handen van zijn superieuren beschouwt, 
als een machine, die slechts heeft te functionneren als de meerdere op de knop 
drukt, doch waarnaar niet behoeft te worden omgezien na gemaakt gebruik, 
is voor een recht van beklag geen plaats. 

Bij onze algemene beschouwingen over de militaire tucht hebben wij er 
evenwel bij herhaling op gewezen dat in de Nederlandse krijgsmacht een 
dergelijk systeem niet wordt gevolgd, dat men de mindere niet wil beschou
wen als een machine, doch als een willig medewerker, als een medemens en 
als een mede-staatsburger, dat de Overheid en de superieuren evengoed als de 
mindere en ondergeschikte militairen zich hebben te onderwerpen aan de 
eisen van de militaire tucht, en dat juist die militaire tucht meebrengt dat de 
militair, van wie men enerzijds de grootste offers moet kunnen vergen, ander
zijds ook recht heeft op een behoorlijke behandeling en verzorging. 

Dit standpunt impliceert, dat de krijgstucht niet gebaat is met krenkende 
of onbillijke behandeling van de mindere, met onjuiste of onrechtvaardige 
bevelen, met onnodige of te zware straffen. Deze fouten moeten worden 
gesignaleerd en gecorrigeerd. Een van de middelen om dat te bereiken is een 
voortdurend toezicht en een herhaalde controle op de gezagsdragers van hoog 
tot laag door hun superieuren. Een ander middel is het aan de militair 
toegekende recht tot het doen van beklag. 

Dit recht is de militair dan ook niet gegeven om hem een plezier te doen, 
doch het is een van de onmisbare instellingen waarmede de handhaving van 
een goede krijgstucht wordt gediend. 

221. - Het beklagrecht moet onbelemmerd kunnen worden uitgeoefend. -
"Indien een militair zich wenst te beklagen over een hem opgelegde krijgs- 31 RK 
tuchtelijke straf, over een vermeende onbillijke behandeling of over een 
ontvangen bevel, zal de meerdere, aan wie hij zijn verlangen daartoe zal 
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moeten kenbaar mahen of tegen wie beklag is gericht, hem daarvan op 
generlei wijze tegen zijn wil trachten terug te houden. Integendeel zal hem, 
voor zover hii dit verlangt, de nodige hulp worden verleend bij het opmaken 
en indienen van zijn beklag, opdat zulks geschiede overeenkomstig de ter zake 
geldende voorschriften, en hem, indien hij zich in arrest bevindt, de gelegen
heid niet worden benomen daarover de personen te raadplegen, door hem 
aangewezen, voor zover de toelating van die personen niet is in strijd met de 
belangen van de dienst of van de krijgstucht." 

31 RK Het is de militaire meerdere dus uitdrukkelijk verboden te trachten een 
mindere, die zijn beklag wil doen, daarvan tegen zijn wil terug te houden. 
Dit verbod geldt ook en wel zeer in het bijzonder de meerdere tegen wie het 
beklag is gericht. 

De meerdere die handelt in strijd met dit verbod stelt niet alleen zich zelf 
in een zeer bedenkelijk licht, doch brengt ernstige schade toe aan de krijgs
tucht. Zeer ernstig wordt de zaak, wanneer een meerdere, met het oogmerk, 
zichzelf of een ander voor bestraffing of terechtwijzing te vrijwaren, een 
mindere door een gift, door belofte of door misleiding (bijv. door hem wijs te 

139 MS maken dat een beklag hem alleen maar kan schaden) weerhoudt van het doen 
van beklag. Een dergelijke beïnvloeding is door de wetgever zelfs tot een 
misdrijf gestempeld, waarop gevangenisstraf tot een maximum van drie 
jaren is bedreigd. 

31 RK Een meerdere, bij wie de militair zijn verlangen kenbaar maakt, zich te 
beklagen (ook al is hij de meerdere tegen wie het beklag gericht is) heeft zelfs 
de verplichting om deze militair, indien hij zulks verzoekt, de nodige hulp te 
verlenen bij het opmaken en indienen van zijn beklag, opdat dit geschiede 
overeenkomstig de voorschriften. 

De militair heeft het recht (en hij zal in vele gevallen verstandig doen van 
dit recht gebruik te maken), zich met anderen te beraden, alvorens een besluit 

62 WK te nemen omtrent het al of niet doen van beklag. Is een gestrafte in arrest, en 
31 RK wil hij omtrent het inbrengen van beklag met anderen raadplegen, dan 

worden de daartoe door hem aangewezen personen tot hem toegelaten indien 
en voor zover de Commanderende Officier hun aanwezigheid niet strijdig acht 
met de belangen van de dienst of van de krijgstucht. 

Z22. - Van het beklagrecht moet een gepast gebruik worden gemaakt. -
30 (3) RK "De militair bedenke, dat het indienen van een onredelijk beklag, hetzij 

wegens een hem opgelegde straf, hetzij wegens een ondervonden behandeling 
of ontvangen bevel, alsmede het zich schuldig maken aan oneerbiedigheid, 
door de inhoud van de klacht of bij het onderzoek daarvan, in strijd met een 
goede krijgstucht en derhalve straf baar is." 

Wordt enerzijds het beklagrecht toegekend en de onbelemmerde uitoefe
ning van dit recht zoveel mogelijk bevorderd, anderzijds stelt de krijgstucht 
aan de militair de eis, dat hij van de bevoegdheid, zich te beklagen, met 
gepastheid gebruik zal maken. Dit betekent niet slechts, dat hij zijn klacht 
op gepaste wijze en in behoorlijke termen moet uiten, doch óók dat hij zich 
niet mag beklagen tegen beter weten in en zonder goede redenen voor zijn 
beklag te hebben. 

Het indienen van een onredelijk beklag is in strijd met de krijgstucht en 
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kan dus tot bestraffing leiden. Niet ieder ongegrond beklag is ook onredelijk. 
Het verschil komt later ter sprake (zie pt 240 sub d). 

Oneerbiedigheid in de inhoud van de klacht of bij de behandeling daarvan 
is evenzeer in strijd met een goede tucht en derhalve strafbaar. De klager mag 
zéér veel zeggen, maar hij moet het op behoorlijke wijze doen! 

Ook om hetgeen hier opgemerkt is kan het van belang zijn, dat degene, die 
zijn beklag wenst te doen, zich daaromtrent niet alleen ernstig beraadt doch 
ook advies vraagt aan anderen, bij voorkeur aan personen met ruime militaire 
ervaring. 

223. - De meerdere als adviseur. - Het ligt voor de hand, dat de militair 
die raad behoeft inzake het al of niet doen van beklag, er allicht toe zal komen 
zich te wenden tot een hem vertrouwde meerdere. Deze ziet zich dan voor een 
moeilijke taak gesteld, waaraan hij zich evenwel niet zal mogen onttrekken. 

Aan de ene kant mag hij de mindere niet tegen diens wil er van weer
houden, zijn beklag te doen (zie pt 221), aan de andere kant is hij verplicht 
de mindere er op te wijzen dat hem gevaren dreigen wanneer hij zich zonder 
reden beklaagt. Meent hij, dat de mindere zich terecht bezwaard gevoelt, dan 
zal hij hem zulks moeten mededelen zonder partij te kiezen en zeker zonder 
te vervallen in onkrijgstuchtelijke opmerkingen over het beleid van de 
meerdere tegen wie de klacht zich richt. Enerzijds zal hij zo nodig de mindere 
er op moeten wijzen, dat het niet aangaat, over elk wissewasje van het beklag
recht gebruik te maken, anderzijds moet hij ten koste van alles vermijden ook 
maar de schijn op zich te laden dat hij pressie in de ene of in de andere richting 
op de mindere wil uitoefenen! 

Het kan zelfs voorkomen, dat de gestrafte zich om raad wendt tot degene, 
die hem de straf heeft opgelegd. Deze zal zich dan van die (voor hem wel 
bijzonder moeilijke) taak eveneens moeten kwijten met inachtneming van de 
hierboven gegeven richtlijnen. 

224. - Soorten van beklagrecht. - De militair die vermeent een krenkende 
of onbillijke behandeling van een meerdere te hebben ondervonden, is be
voegd deswege zijn beklag te doen. 

Dit is een ruim-gestelde formule, die de mindere een zeer algemene be
scherming geeft tegen willekeurig handelen van zijn superieuren. De bij dit 
beklag te volgen procedure is aan zeer weinig formaliteiten gebonden. 

Naast dit algemene beklagrecht bestaan echter drie bijzondere rechten van 
beklag, namelijk: 

het beklag over een ontvangen bevel of order, 
het beklag over een krijgstuchtelijke straf en (of) de omschrijving van de 

strafreden (waarbij als tweede instantie de mogelijkheid van het inroepen 
van de eindbeslissing van het Hoog Militair Gerechtshof) en 

het beklag over een uitspraak, waarbij men als strafoplegger betrokken is 
geweest, 

waarvoor, hoewel zij in ruime zin vallen onder het algemene recht van 
beklag over een krenkende of onbillijke behandeling, een afzonderlijke 
procedure wordt gevolgd. Ter wille van de overzichtelijkheid zijn aan de vièr 
soorten van beklagrecht afzonderlijke paragrafen gewijd. 
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225-226 

§ 45. 

Beklag over een krenkende of onbillijke behandeling. 

225. - Een algemeen beklagrecht. - "De militair die vermeent een krenken
de of onbillijke behandeling van zijn meerdere te hebben ondervonden, is 
bevoegd daarover mondeling of bij bezwaarschrift, in te dienen langs de 
hiërarchieke weg, op gepaste wijze zijn beklag te doen bij de tot straffen 
bevoegde meerdere, onder wiens rechtstreeks bevel die meerdere staat, of bij 
gebreke van zodanige meerdere bij de autoriteit, door de Minister van Oorlog 
aangewezen, doch in dat geval niet anders dan bij bezwaarschrift, in te dienen 
langs de hiërarchieke weg." 

,,Krenkende of onbillijke behandeling" is een ruime omschrijving. Hier
onder vallen niet slechts het bezigen van onbehoorlijke uitlatingen en het 
"meten met twee maten", het voortrekken van vriendjes en het achteruit 
zetten van hen die minder in de gratie staan, doch ook bijv. het weigeren van 
een redelijk verzoek, het tekort schieten in zorg voor goede kleding en 
schoeisel, het bemoeilijken of belemmeren van de vervulling van godsdienst
plichten, om maar enkele voorbeelden te noemen. 

Neemt de "krenkende of onbillijke behandeling" echter de vorm aan van 
een bevel, een strafoplegging, of een uitspraak over de mindere als straf
oplegger, dan volgt het beklag niet de in deze paragraaf beschreven procedure, 
doch zijn de in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk vermelde regelen 
toepasselijk. 

226. - Hoe dit beklag moet worden gedaan. - Het beklag, in het vorige 
punt bedoeld, moet op gepaste, dus ook eerbiedige wijze worden gedaan en 
mag niet onredelijk zijn. Het wordt gedaan: 

hetzij bij de tot straffen bevoegde meerdere, onder wiens rechtstreeks bevel 
de meerdere, die de behandeling deed ondergaan, is gesteld, 

hetzij (bij gebreke van zodanige tot straffen bevoegde meerdere) bij de 
autoriteit, daartoe door de Minister van Oorlog aangewezen. 

In het eerste geval kan het beklag mondeling worden gedaan, dan wel bij 
een langs de hiërarchieke weg in te dienen bezwaarschrift. Het mondelinge 
beklag heeft doorgaans plaats nadat de klager de betrokken meerdere schrif
telijk ter zake te spreken heeft gevraagd. 

In het tweede geval (dat zich uiteraard slechts bij uitzondering zal voor
doen, namelijk wanneer het beklag zich richt tegen een hoge en zelfstandige 
autoriteit, die geen tot straffen bevoegde meerdere heeft) is uitsluitend een 
langs de hiërarchieke weg in te dienen bezwaarschrift mogelijk. 

Anders dan bij het later te behandelen beklag over een krijgstuchtelijke 
straf, is voor het indienen van een beklag over een vermeende krenkende of 
onbillijke behandeling geen termijn voorgeschreven. Theoretisch kan zodanig 
beklag dus zelfs zeer lang na de behandeling, waartegen het zich richt, worden 
ingediend, doch het spreekt wel vanzelf, niet alleen dat een beklag dan in de 
regel weinig zin meer heeft, maar bovendien dat het lang uitstellen van de 
indiening daarvan aanleiding kan geven tot de veronderstelling dat het de 
klager met zijn beklag niet bepaald ernst is. 
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227. - Onderzoek en beslissing. - Hieromtrent bestaan geen bepaalde 
voorschriften, doch het ligt voor de hand dat degene, die over het beklag heeft 
te beslissen, een onderzoek zal houden (waarbij hij zo nodig de klager en 
anderen kan horen) en naar bevind van zaken zal beslissen. 

De beslissing zal in ieder geval, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, ter 
kennis van de klager moeten worden gebracht, alsook ter kennis van de 
meerdere, tegen wiens handeling het beklag gericht is. 

Uiteraard wordt aan cle klager geen mededeling gedaan van eventueel 
tegen laatstbedoelde meerdere terzake genomen disciplinaire maatregelen. 

Een recht van beroep tegen de beslissing is de klager niet toegekend. 
Hogere chefs, die het met de genomen beslissing niet eens mochten zijn, 

kunnen natuurlijk ingrijpen. 

§ 46. 

Beklag over een ontvangen bevel of order. 
228. - Wanneer aanleiding tot dit beklag kan bestaar... - ,,De militair die 

zich over een hem gegeven bevel (of order, beide termen hebben dezelfde: 
betekenis) bezwaard acht, is bevoegd deswege mondeling of bij bezwaarschrift, 
in te dienen langs de hiërarchieke weg, op gepaste wijze zijn beklag te doen 
bij de tot straffen bevoegde meerdere, onder wiens rechtstreehs bevel degene, 
die de order gaf, gesteld is of bij gebreke van zodanige meerdere bij de autori
teit, door de Aiinister van Oorlog aangewezen, doch in dat geval niet anders 
dan bij bezwaarschrift, in te dienen langs de hiërarchieke weg." 

Lang niet alles, wat de militair te verrichten krijgt, is even aangenaam of 
plezierig. :Meermalen zullen hem dus orders worden gegeven welke hij minder 
prettig vindt, doch het ligt voor de hand dat het recht van beklag hem niet 
gegeven is om zich over elke minder prettige order te beklagen. Om dit recht 
te kunnen uitoefenen, moet hij zich (met reden) over de order bezwaard 
achten en daar is heel wat méér voor nodig dan dat hij de order alleen maar 
,,niet prettig" vindt. 

Over het dienstbevel en de plicht tot gehoorzaamheid zal in de 3e Afdeling 
van deze handleiding uitvoerig worden gesproken. Daarom wordt hier vol
staan met er op te wijzen, dat van een "zich bezwaard achten" door een order 
bijv. sprake kan zijn als de order in het geheel geen betrekking heeft op de 
dienst, of wanneer deze niet gegrond is op rede en billijkheid. 

Omdat men een goede gang van zaken in de dienst niet afhankelijk kan 
stellen van het besluit van de mindere, zich te beklagen over een hem gegeven 
,order, is voorgeschreven, dat de verplichting tot het opvolgen van het bevel 
niet wordt opgeheven door het indienen van een beklag. De gehoorzaam
heidsplicht blijft dus onaangetast. 

Volgt de militair de order niet op, dan vervalt voor hem het recht, zich over 
die order te beklagen. Tegen hem wordt een onderzoek gehouden op grond 
van verdenking van opzettelijke ongehoorzaamheid, hetgeen kan leiden tot 
zijn verwijzing naar de militaire rechter. Bij dit onderzoek wordt uiteraard 
ook de rechtmatigheid van het bevel onderzocht. 
Opmerking: een order, welke in het geheel geen betrekking heeft op de dienst, dus een 

zuiver particulier karakter draagt, behoeft niet te worden gehoorzaamd (zie 
nader pt 77). 
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229. - Hoe dit beklag moet worden gedaan. - Het bekiag, in het vorige 
punt bedoeld, moet op gepaste dus ook eerbiedige wijze worden gedaan en 

13, 30 RK mag niet onredelijk zijn. Het wordt gedaan: 
KB van 21.4.1922, hetzij bij de tot straffen bevoegde meerdere, onder wiens rechtstreeks bevel 

S nr 204 de meerdere, die de order gaf, is gesteld, 
hetzij (bij gebreke van zodanige tot straffen bevoegde meerdere) bij de 

autoriteit, daartoe door de Minister van Oorlog aangewezen (deze Minister 
kan ook zichzelf aanwijzen). 

In het eerste geval kan het beklag mondeling worden gedaan, dan wel bij 
een langs de hiërarchieke weg in te dienen bezwaarschrift. Het mondelinge 
beklag heeft doorgaans plaats nadat de klager de betrokken meerdere schrif
telijk ter zake te spreken heeft gevraagd. 

In het tweede geval (dat zich uiteraard slechts bij uitzondering zal voor
doen, namelijk wanneer het beklag zich richt tegen een hoge en zelfstandige 
autoriteit, die geen tot straffen bevoegde meerdere heeft) is uitsluitend een 
langs de hiërarchieke weg in te dienen bezwaarschrift mogelijk. 

Anders dan bij het hierna te behandelen beklag over een krijgstuchtelijke 
straf, is voor het indienen van een beklag over een ontvangen order geen 
termijn voorgeschreven. Theoretisch kan zodanig beklag dus zelfs zéér laat 
nog worden ingediend, doch het spreekt wel van zelf, niet alleen dat een 
beklag dan in de regel weinig zin meer heeft, maar bovendien dat het lang 
uitstellen van de indiening daarvan aanleiding kan geven tot de veronder
stelling dat het de klager met zijn beklag niet bepaald ernst is. 

KB van 21.4.1922, 230. - Onderzoek en beslissing. - Degene bij wie het beklag is gedaan, 
S nr 204 onderzoekt de zaak, waarbij hij uiteraard veelal de klager en de opdrachtgever 

zal horen, en beslist naar bevind van zaken. 
Is het beklag mondeling gedaan, dan kan ook de beslissing daarop monde

ling aan de klager worden medegedeeld. 
Is echter het beklag bij bezwaarschrift gedaan, dan wordt de beslissing ook 

schriftelijk ter kennis van de belanghebbenden (klager en degene die de order 
gaf) gebracht. De stukken worden in dat geval, vergezeld van een verslag van 
het gehouden onderzoek, langs de hiërarchieke weg aan de MvO gezonden. 
Aldus krijgen zowel de hogere chefs als de Minister kennis van het gebeurde 
en van de beslissing, hetgeen een extra waarborg betekent. 

Het kan ook voorkomen, dat de Minister zelf de beslissing neemt. 
Dat de klager kennis krijgt van de beslissing op zijn beklag houdt niet in, 

dat hem ook wordt medegedeeld welke disciplinaire maatregelen zijn geno, 
men tegen degene die de order gaf, indien het beklag gegrond werd bevonden. 

Een recht van beroep staat tegen de genomen beslissing niet open. Hogere 
chefs en de Minister kunnen uiteraard alsnog ingrijpen, indien zij het niet 
eens mochten zijn met de beslissing van degene die het beklag heeft be
handeld. 

§ 47. 

Beklag over een krijgstuchtelijke straf en (of) de 
omschrijving van de strafreden. 

231. - Het beklag is een rechtsmiddel in handen van de gestrafte. - In 
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§ 38 is besproken, in welke gevallen en op welke wijze, nadat aan een 
militair een krijgstuchtelijke straf is opgelegd, in deze strafoplegging nog kan 
worden ingegrepen hetzij door de strafoplegger zelf, hetzij door hogere chefs. 
De gevolgen van zodanig ingrijpen kunnen voor de gestrafte zowel vóór- als 
nadelig zijn. De gestrafte zelf speelt bij dit ingrijpen een louter passieve rol. 

De wetgever heeft echter aan de gestrafte zelf óók een middel in de hand 
gegewn om beter recht te kunnen zoeken, wanneer hij meent dat hij ten 
onrechte, althans te zwaar gestraft is. Dit middel is in eerste instantie het recht 
van beklag over de opgelegde krijgstuchtelijke straf en (of) de omschrijving 61-66 WK 
van de strafreden. 

Het beklag is een éénzijdig beroep, dat alleen door de gestrafte kan worden 
ingesteld. In verband daarmede zwijgt de wet over de mogelijkheid van straf
verzwaring bij de beschikking op het beklag. Immers zou deze mogelijkheid 
bestaan, dan zou een gestrafte, hoewel te goeder trouw van mening dat hij ten 
onrechte of althans te zwaar gestraft is, misschien van zijn beklagrecht geen 
gebruik durven maken, vrezende dat dit beklag mogelijk een verzwaring van 
de straf tengevolge zou hebben. De wetgever heeft dit willen voorkómen. Wie 
meent, goede redenen te hebben om zich te beklagen, mag daarvan niet afge
houden worden door vrees voor mogelijke strafverzwaring. 

232. - Strafoplegger en gestrafte zijn geen tegenover elkander staande 
partijen bij de beklagprocedure. - Er zijn strafopleggers die een gegrond
verklaring van een beklag over een door hun opgelegde straf beschouwen als 
een blaam, welke op hun beleid geworpen wordt. Er zijn er zelfs, die etn 
dergelijke blaam ten koste van alles willen voorkómen en daarom maar liever 
in het geheel geen, of in feite te lichte straffen opleggen, dan de kans te lopen 
dat een gestrafte zich gaat beklagen. 

Wie de zaak op een dergelijke wijze beziet, dwaalt echter. Het recht van 
beklag houdt niet meer in, dan dat aan de gestrafte de gelegenheid wordt 
geboden, zijn zaak nog eens aan het oordeel van een andere, hogere meerdere 
te onderwerpen. Zeker, het kan dan blijken dat er een verschil van mening 
bestaat tussen de aanvankelijke strafoplegger en de meerdere, die het beklag 
behandelt. Dit is echter niets bijzonders. Het doet zich óók voor bij de straf
rechtspraak, wanneer een zaak in hoger beroep door een hoger rechtscollege 
wordt behandeld. Verschil van mening behoeft nog volstrekt niet te be-
tekenen, dat de aanvankelijke rechter of strafoplegger gedwaald heeft, of 
tekort geschoten is in de vervulling van zijn plicht. 

Dat bij verschil van mening de hogere autoriteit beslist, spreekt vanzelf, 
doch de aanvankelijke strafoplegger, die na grondig onderzoek en welover
wogen, naar eer en geweten zijn oordeel heeft gevormd en dienovereenkomstig 
straf heeft opgelegd, heeft zijn plicht als disciplinair rechter gedaan en behoeft 
zich niets te verwijten. 
Opmerking: Natuurlijk ligt de zaak anders, wanneer bij het onderzoek van een beklag mocht 

blijken, dat de aanvankelijke strafoplegger tekort geschoten is in zijn taak en 
bijv. zonder behoorlijk onderzoek of anderszins lichtvaardig tot het opleggen 
van een straf is overgegaan. Dáárvan zullen zijn chefs hem terecht een verwiit 
kunnen maken (zie§ 49). 

233. - Door wie en bij wie het beklag wordt gedaan. - ,,De militair 

189 

Y-cie
.n

l



233 

zal van de hem bij de Wet op de Krijgstucht toegekende bevoegdheid om zijn 
.30 (1, 2) RK beklag in te dienen over een hem opgelegde straf, met gepastheid gebruik 

maken. 
Dit beklag kan slechts betrekking hebben op de rechtmatigheid of de 

zwaarte van de opgelegde straf, op de omschrijving van de strafreden, al dan 
niet afzonderlijk of verenigd, en mag, ook wanneer het geldt het inroepen van 
de eindbeslissing van het Hoog Militair Gerechtshof op een door de betrok
ken militaire autoriteit geheel of gedeeltelijk ongegrond verklaard beklag, 
niet dan langs de hiërarchieke weg ingediend worden." 

Het recht van beklag komt toe aan de krijgstuchtelijk gestrafte, en aan hem 
61 WK alléén. Iemand anders kan het beklag dus niet namens hem of te zijnen 

behoeve doen. De gestrafte behoort van zijn recht tot het doen van beklag met 
30 RK gepastheid gebruik te maken en hij mag alleen dan zijn beklag doen, wanneer 

hij zich over de hem opgelegde straf, of over de omschrijving van de straf
reden, of over beide bezwaard acht. 

30 RK Hij moet dus een reden hebben voor zijn beklag. Het doen van een on-
redelijk beklag is krijgstuchtelijk niet toelaatbaar, levert dus op zichzelf een 
krijgstuchtelijk vergrijp op en kan aanleiding geven tot oplegging van een 
nieuwe straf, terwijl in een dergelijk geval de oorspronkelijke straf, waarop 
het beklag betrekking had, vanzelfsprekend gehandhaafd zal worden. 

Mede ter voorkoming van het doen van een onredelijk beklag zal de 
gestrafte militair, die overweegt, zijn beklag in te dienen, verstandig doen 
hierover een bezadigd persoon met ruime militaire ervaring te raadplegen 
(zie pt 223). 

31 RK Indien de gestrafte zich in arrest bevindt worden de personen die hij wenst 
62 WK te raadplegen tot ten hoogste drie in getal bij hem toegelaten, indien en voor 

zover hun aanwezigheid niet onraadzaam is te achten. 
Op het verschil tussen een onredelijk beklag en een ongegrond verklaard 

beklag wordt in pt 240 nader teruggekomen. 
til WK Het beklag wordt gedaan bij (d.w.z. het richt zich tot) de tot straffen 

bevoegde meerdere onder wiens rechtstreeks bevel de strafoplegger gesteld is 
(zie over de wijze van indienen pt 235). 

Voorbeeld: 
Wie gestraft is door de compagniescommandant, doet zijn beklag bij de 
bataljonscommandant. "\Vie gestraft is door de bataljonscommandant, 
doet zijn beklag bij de regimentscommandant. 

61 WK Het kan óók zijn, dat door de Koningin of door de Minister van Oorlog 
een tot straffen bevoegde meerdere moet worden aangewezen om het beklag 
te behandelen. Dit heeft echter in het algemeen slechts plaats indien de 
strafoplegger niet gesteld is onder het rechtstreeks bevel van enige hogere tot 
straffen bevoegde meerdere, dus wanneer een hoge en zelfstandige autoriteit, 
die rechtstreeks onder de l\Iinister staat, als strafoplegger is opgetreden; dit 
komt uiteraard slechts bij uitzondering voor. 

Voorbeeld: 
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deze autoriteit, bij wie hij zich zou kunnen beklagen. In dit geval zou dus, 
bijv. door een beschikking van de Minister van Oorlog of anders bij 
Koninklijk Besluit, iemand moeten worden aangewezen om het beklag 
te behandelen. Bijv. de oud-Opperbevelhebber, gepensionneercl generaal 
Wïnkelmau. 

234. - Termijn voor het indienen van het beklag. - Voor <le kenbaar
making van het verlangen, een beklag in te brengen heeft de gestrafte een 62 WK 
termijn van vier dagen, aanvangende met de tweede dag na die waarop de 
oplegging van de straf te zijner kennis is gekomen (zie de figuur). 

kennisgeving 
der 

strafoplegging 

t 
I . . . . . . I .. 

+----- beschikbare beklagtermijn 

1 ...... 1 ...... l ...... l ...... I 

Op de dag, waarop de straf te zijner kennis wordt gebracht, en op de daarop 
volgende dag mag de gestrafte dus nog geen beklag doen. Hij moet er dus 
minstens twee nachten "over slapen". 

Deze regeling is getroffen om de gestrafte te noodzaken, enige bedenktijd 
te nemen. Aldus wordt voorkomen, dat de gestrafte onder de invloed van een 
heftige gemoedsbeweging, door de strafoplegging veroorzaakt, tot het in
dienen van het beklag zou overgaan en dan misschien wegens een ongepast 
of onredelijk beklag opnieuw zou moeten worden gecorrigeerd. 

Een nadeel van deze regeling is, dat indien een vrijheidsstraf is opgelegd, 
een gedeelte van deze straf reeds is ondergaan vóórdat het beklag kan worden 
ingediend en behandeld. De wetgever heeft dit nadeel echter onvermijdelijk 
geacht. Men bedenke dat bij een kennelijk onjuiste strafoplegging de hogere 
chef, die hiervan al kennis draagt vóórdat het beklag wordt ingediend (zie 
pt 181) van zijn schorsingsrecht gebruik kan maken om onrecht te voorkomen. 

Aan de genoemde termijn moet strikt de hand worden gehouden. 
Zou een beklag te vroeg worden ingediend, dan moet de meerdere die het 

uit handen van de klager ontvangt, deze op zijn fout wijzen, opdat hij het 
aanbreken van de voorgeschreven termijn kan afwachten. 

Wordt het beklag te laat ingediend, dan moet het niettemin worden aan
genomen en doorgezonden aan de autoriteit, die het moet behandelen. Deze 
zal clan het beklag "niet voor behandeling vatbaar" moeten verklaren, tenzij 
hij op grond van bijzondere omstandigheden termen aanwezig mocht achten 
om ondanks de overschrijding van de gestelde termijn het beklag toch te 
behandelen. 

235. - Op welke wijze het beklag wordt gedaan. - Het beklag moel worden 
gedaan langs de hiërarchieke weg (zie pt 233). Terwijl de wet zich hierover 30 RK, 61 WK 

niet bepaald uitspreekt, is voorgeschreven dat het verlangen, zich te beklagen 
schriftelijk moet worden kenbaar gemaakt. Dit geschrift moet worden inge- 129 IDA 
diend bij de rechtstreekse chef van de klager (dat is dus doorgaans de com-
pagnies- of overeenkomstige commandant en veelal degene die de straf, 
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waarover beklag wordt gedaan, heeft opgelegd), terwijl het moet aangeven 
over welke straf en (of) omschrijving van strafreden de klager zich bezwaard 
gevoelt. 

Voorbeeld: 
Men kàn dus volstaan met in het beklagschrift op te nemen bijv.: ,,De 
korporaal Jansen G. P., legernummer ...... , verzoekt zich te mogen 
beklagen over de straf van vier dagen streng arrest, hem op ....... . 
opgelegd door zijn compagniescommandant, en over de omschrijving 
van de strafreden, luidende ........ " 

Een schriftelijke toelichting· mag desgewenst worden bijgevoegd; voorge
schreven is het niet, maar zo'n toelichting kan de behandeling vergemakke
lijken. 

Het spreekt wel van zelf, dat de klager zich bij de indiening van zijn beklag 
niet aan oneerbiedigheid mag schuldig maken. 

Na het indienen van bedoeld geschrift (al dan niet met toelichting) heeft 
de klager niets anders te doen dan te wachten tot hij wordt opgeroepen 
teneinde te worden gehoord. 

236. - Verplichtingen van de compagnies- of overeenkomstige comman-
129 IDA dant. - De compagnies- of overeenkomstige commandant stelt op het beklag

schrift een aantekening nopens het tijdstip, waarop de straf is aangezegd en 
nopens het tijdstip, waarop de gestrafte het geschrift heeft ingediend. Deze 
maatregel dient om de meerdere, die het beklag moet behandelen, in staat te 
stellen om te beoordelen of de klager de in pt 234 genoemde termijn in acht 
heeft genomen. Hoe de compagniescommandant moet handelen bij een te 
vroeg of te laat ingediend beklag, is in genoemd punt reeds ter sprake 
gekomen. 

Voorbeeld: 
De verklaring van de compagniescommandant kan bijv. luiden: ,,Be
doelde straf is de gestrafte aangezegd op 23 Juli 1949, het beklagschrift 
is ingediend op 26 Juli 1949". 

Voorts voegt de compagniescommandant bij het beklagschrift en c.q. de 
toelichting een afschrift van de straflijst van de klager en zendt deze stukken 
zo spoedig mogelijk langs de hiërarchieke weg door aan de meerdere, die het 
beklag moet behandelen. Het afschrift van de straflijst dient om deze meer
dere in te lichten omtrent het "doorgaand" gedrag van de klager. 

Is de compagnies- of overeenkomstige commandant tevens degene die de 
straf, waartegen het beklag zich richt, heeft opgelegd, dan handelt hij boven
dien op de in het volgende punt aangegeven wijze. 

237. - Verplichting van de strafoplegger. - Langs de hiërarchieke weg 
doorgezonden passeert het beklagschrift met de bijlagen in de regel ook 
degene, die de straf heeft opgelegd (veelal is dit de compagnies- of overeen
komstige commandant). Een uitzondering op deze regel kan zich voordoen 
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237-238 

o.a. in het zeldzame geval, dat de gestrafte direct na de strafoplegging is over
geplaatst naar een ander onderdeel. 

De strafoplegger tekent bij de doorzending van het beklagschrift daarop 129 IDA 
aan, of hij bij het onderzoek van het beklag al of niet verlangt te worden 
gehoord. Voorts voegt hij bij de stukken een verslag van het onderzoek, dat 
aan de strafoplegging vooraf is gegaan, waarin melding moet worden gemaakt 
van <le aan klager toegeschreven feiten, van de omstandigheden waaronder 
cleze werden gepleegd en van hetgeen eventueel door getuigen is verklaard. 

Over het algemeen zal de strafoplegger slechts dàn te kennen geven dat hij 
verlangt te worden gehoord, als hij redenen heeft om aan te nemen, dat de 
meerdere die het beklag behandelen moet, zonder nadere toelichting· zijner
zijds zich geen volledig beeld van het gebeurde en van de omstandigheden zal 
kunnen vormen. 

Indien de strafopleggcr op de hier aangegeven wijze het verlangen daartoe 
te kennen geeft, is de meerdere die het beklag behandelt ook verplicht hem 65 WK 
te horen. 

238. - Gevolgen van het indienen van beklag. - Het indienen van een 
beklagschrift door de krijgstuchtelijk gestrafte heeft gevolgen: 
a. De strafoplegger en de boven deze gestelde meerderen mogen de hun 

krachtens art. 50 'W'K toekomende bevoegdheden (zie § 38) niet meer 50 WK 
uitoefenen. Dit is logisch, immers de beslissing is nu in de eerste plaats 
aan de meerdere die het beklag behandelt en deze moet oordelen over de 
straf zoals deze luidde op het moment, dat het beklagschrift werd inge-
diend. 

b. Door het beklag wordt de uitvoering of de verdere uitvoering van de 
straf niet automatisch geschorst. De meerdere, die over het beklag heeft 62 WK 
te beslissen, kan echter schorsing bevelen. Doet hij zulks, dan kàn hij 
daarbij tevens bepalen dat de gestrafte gedurende de tijd dier schorsing 
in arrest zal blijven (dit arrest is geen straf, doch een maatregel ter 
afzondering van de klager, en het kan in een mildere vorm dan een 
arreststraf worden ondergaan). Voor een tweetal strafsoorten geldt een 
afzonderlijke regeling (zie onder c. end.) . 

r. In ptn 142 en 143 is medegedeeld, dat de straffen van verlaging en van 
verlaging in klasse, tenzij de gestrafte uitdrukkelijk afstand heeft gedaan 63 WK 
van het recht van beklag, niet ten uitvoer worden gelegd binnen de voor 
het doen van beklag beschikbare termijn, <loch dat de gestrafte intussen 17 WK 
wel in arrest blijft (niet als straf, doch mede in zijn eigen belang, om hem 
afgezonderd te houden, zolang zijn positie nog onzeker is). HetLelfde 
geldt uiteraard, indien hij beklag heeft gedaan, totdat de beslissing daar-
op te zijner kennis is gekomen. 

d. Voor de straf van plaatsing in een tuchtklasse geldt (er is in pt 144 reeds 
op gewezen) een overeenkomstige regeling, waarbij echter een andere 64 WK 
bedoeling voorzit, namelijk, te voorkomen dat de gestralte onnodig zou 
worden overgeplaatst naar Nieuwersluis en dat alle administratieve 
werkzaamheden daaraan verbonden wuden moeten worden ongedaan 
gemaakt. Bij deze straf gaat men zelfs nog verder, immers ook na het 
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bekend worden van de beslissing op het beklag heeft nog niet direct 
tenuitvoerlegging plaats, doch moet worden afgewacht of de gestrafte 
eventueel van zijn recht, de eindbeslissing van het Hoog Militair Ge
rechtshof in te roepen (zie § 48) gebruik zal maken, dus in ieder geval 
tot en met de tweede dag na die waarop de beslissing op het beklag te 
zijner kennis is gekomen. Roept hij inderdaad de eindbeslissing van het 
Hof in, dan blijft de tenuitvoerlegging achterwege tot het Hof heeft 

20 WK beslist. Ook deze gestrafte blijft inmiddels van rechtswege in arrest (hier 
een maatregel om ontvluchting te voorkomen, doch geen straf). 

239. - Onderzoek door de meerdere, die over het beklag heeft te beslissen. 
65 WK - De meerdere, die over het beklag heeft te beslissen, is verplicht de zaak 

zo spoedig mogelijk te onderzoeken. 
Hij onderzoekt de zaak, dat wil dus zeggen de gehele zaak. Zijn onderzoek 

beperkt zich derhalve niet tot de punten, welke de klager in zijn toelichting 
eventueel naar voren heeft gebracht. Zijn er lichtpunten voor de klager, die 
deze zelf niet heeft gezien, dan worden die niettemin in het onderzoek 
betrokken. Het mogelijke welslagen van het beklag wordt hierdoor los ge
maakt van de mate waarin de klager in staat is, zijn eigen zaak te bepleiten. 

De meerdere is verplicht, de klager te ondervragen of te doen ondervragen. 
De klager mag zich bij dit verhoor niet door een raadsman doen bijstaan. 

Eenzelfde verplichting heeft de meerdere ten aanzien van de strafoplegger, 
indien deze het verlangen heeft kenbaar gemaakt om te worden gehoord 
(zie pt 237) . 

Getuigen, opgegeven door de klager of door de strafoplegger, hoort de 
meerdere indien en voor zover daartoe termen zijn. 

De meerdere, die het beklag behandelt, houdt de verhoren zo mogelijk in 
persoon, doch indien dit niet mogelijk is kan hij de verhoren: 

hetzij mondeling door een andere tot straffen bevoegde meerdere doen 
houden; 

hetzij schriftelijk afnemen; 
hetzij van zijnentwege door een der in art. 141 ·wetboek van Strafvordering 

genoemde ambtenaren doen houden (de hier bedoelde ambtenaren zijn de 
zogenaamde opsporingsambtenaren; voor de militaire practijk zijn van deze 
de officieren en onderofficieren van de Koninklijke Marechaussee het be
langrijkst). 

Regel is, dat de meerdere die het beklag behandelt de verhoren persoonlijk 
en mondeling afneemt. 

Voorts verricht bedoelde meerdere alles wat dienstig kan zijn om zich een 
juist en volledig beeld van de zaak te vormen. Het is wel onnodig er op te 
wijzen, dat hij bij zijn onderzoek een strikte onpartijdigheid moet betrachten. 

240. - Beslissing op het beklag. - Nadat het onderzoek is afgelopen, 
65 WK beslist de meerdere naar bevind van zaken. Ook met deze uitdrukking geeft 

. de wetgever te kennen dat de meerdere zijn beslissing moet gronden op zijn 
indruk van de zaak in haar geheel en dat hij niet gebonden is aan de tot uiting 
gebrachte grieven van de klager, welke grieven misschien geenszins volledig 
waren. 
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De navolgende beslissingen kunnen nu worden genomen: 

a. het beklag wordt geheel gegrond verklaard (m.a.w. de klager krijgt 66 WK 
volledig gelijk); in dit geval wordt de oplegging der straf nietig verklaard. 

b. het beklag wordt geheel ongegrond verklaard (m.a.w. de klager krijgt in 
geen enkel opzicht gelijk); in dit geval blijft de straf ongewijzigd, straf
verzwaring vindt echter in geen geval plaats, ook al mocht de meerdere 
van oordeel zijn dat de opgelegde straf te licht is geweest. Doorgaans blijft 
ook de omschrijving van de strafreden ongewijzigd, doch wanneer hij 
een verduidelijking of verbetering daarvan noodzakelijk acht, kan de 
meerdere deze aanbrengen. Zodanige verduidelijking of verbetering mag 
dan echter niet neerkomen op een wijziging van de omschrijving van de 
strafreden in een voor de klager gunstige zin, want zulks zou betekenen 
dat het beklag niet geheel ongegrond is geweest! 

c. het beklag wordt gedeeltelijk gegrond verklaard of, wat op hetzelfde 
neerkomt, gedeeltelijk ongegrond (m.a.w. de klager krijgt ten dele gelijk); 
in dit geval wordt de opgelegde straf of de omschrijving van de strafreden, 
of worden beide gewijzigd in een voor de klager gunstige zin. Voor wat 
betreft de straf komt dit neer op een verlichting van de strafsoort of, bij 
handhaving van deze, op verlichting van de strafmaat. 

d. het beklag wordt geheel ongegrond, en tevens onredelijk verklaard; dit 
heeft dezelfde gevolgen als onder b. genoemd, doch de klager kan nu 
bovendien een afzonderlijke krijgstuchtelijke straf krijgen wegens het 30 RK 
indienen van een onredelijk beklag. 
Men boude het onderscheid tussen de gevallen b. end. goed in het oog! 
Lang niet ieder ongegrond verklaard beklag is tevens onredelijk. Dat het 
beklag ongegrond bevonden wordt, kan het gevolg zijn van een verschil 
van inzicht tussen de klager en de meerdere die het beklag behandelt. 
De klager kan zeer goed redenen voor zijn beklag hebben gehad, ook al 
wordt zijn mening niet gedeeld door de betrokken meerdere. Onredelijk 
is het beklag slechts dan, wanneer de meerdere aanneemt dat de klager 
in het geheel geen redenen heeft gehad om zich te beklagen en het beklag 
dus tegen beter weten in heeft gedaan. In de practijk wordt doorgaans 
ten deze een royaal standpunt ingenomen, met het gevolg dat bestraffing 
wegens onredelijk beklag weinig voorkomt. 
In pt 234 is er reeds op gewezen, dat het ook nog mogelijk is, dat het 
beklag: 

e. niet voor behandeling vatbaar wordt verklaard, bijv. als het te laat is 
ingediend en er geen termen zijn om de overschrijding van de voorge
schreven termijn voor geëxcuseerd te houden. Deze beslissing kan natuur
lijk worden genomen ook zonder dat een volledig onderzoek in de zaak 
is gehouden. 

241. - Maatregelen, te nemen na de beslissing op het beklag. - Als de met 
de behandeling van het beklag belaste meerdere zijn beslissing genomen heeft 65 WK 
moet hij deze zo spoedig mogelijk ter kennis brengen van de aanvankelijke 
strafoplegger zowel als van de klager. 
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Hij neemt zijn beslissing op het beklag bij schriftelijke, met redenen om-
129 IDA klede beschikking en zendt een afschrift daarvan aan de aanvankelijke straf

oplegger. 
Aan de'klager doet hij, door tussenkomst van diens commandant, eveneens 

een afschrift toekomen. Bevat de beschikking ·echter clausules, waarvan de 
klager uit krijgstuchtelijke overwegingen geen kennis behoort te dragen (bijv. 
critiek op het beleid van de strafoplegger of van andere meerderen van de 
klager), dan wordt aan de klager een uittreksel, in plaats van een volledig 
afschrift van de beschikking uitgereikt. De meerdere, die belast wordt met de 
uitreiking van het voor de klager bestemde afschrift of uittreksel, zendt van 
die uitreiking bericht aan de meerdere die de klachtbeschikking heeft ge
nomen. 

Voorts moet een afschrift van de beschikking worden aangeboden aan de 
Minister van Oorlog, onder bijvoeging van een afschrift van klager's straflijst, 
waarop als laatste strafoplegging n'loet zijn vermeld de aanvankelijke straf en 
omschrijving der strafreden, waarop het beklag betrekking had. Met de aan
bieding van deze bescheiden kan eventueel ,v,orden gewacht tot na het ver
strijken van de termijn gedurende welke de klager de eindbeslissing van het 
Hoog Militair Gerechtshof kan inroepen, want aan de Minister van Oorlog 
moet bij de aanbieding van genoemde bescheiden tevens worden bericht, of 
de klager deze eindbeslissing al dan niet heeft ingeroepen. 

Indien het beklag geheel of gedeeltelijk gegrond is bevonden, moet het door 
de gestrafte ten onrechte geleden nadeel zoveel mogelijk worden hersteld 
(indien ten onrechte vrijheidsstraf is ondergaan kan dit herstel bijvoorbeeld 
geschieden door toekenning van extra-verlof; herstel van geleden moreel 
nadeel is uiterst moeilijk, de klager dient in de beslissing op het beklag zijn 
gehele of gedeeltelijke rehabilitatie te zien). 

242. - Wijziging van de straflijst na beklag. - w·at de straflijst betreft, 
moet het volgende in acht worden genomen: 

pt 12 Bijl.G. IDA is het beklag geheel gegrond bevonden en dus de oplegging van de straf 
nietig verklaard, dan wordt deze in de straflijst geheel onleesbaar gemaakt en 
de doorhaling gewaarmerkt door de paraaf van de meerdere, die het beklag· 
heeft behandeld; 

is het beklag gedeeltelijk gegrond bevonden en zijn dientengevolge de straf, 
of de omschrijving van de strafreden, of beide gewijzigd, dan wordt, tenzij de 
gestrafte ter zake de eindbeslissing van het Hoog Militair Gerechtshof heeft 
ingeroepen, de gewijzigde straf of (en) omschrijving van de strafreden, onder 
toevoeging van de woorden "na belda[t' in de straflijst ingeschreven, met 
vermelding van de meerdere, die het beklag heeft behandeld als strafoplegger 
en van de datum van diens klachtbeschikking als datum van strafoplegging, 
terwijl de aanvankelijke strafoplegging in de straflijst geheel onleesbaar wordt 
gemaakt en de doorhaling wordt gewaarmerkt door de paraaf van genoemde 
meerdere; op gelijke wijze wordt gehandeld bij een wijziging van de om
schrijving van de strafreden in een voor klager niet gunstige zin indien 
zodanige wijziging bij een geheel ongegrond verklaard beklag bevolen is; 

heeft de klager de eindbeslissing 11nn het Hoog Militair Gerechtshof inge-
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roepen, dan blijft wijziging van de straflijst achterwege en wordt de beslissing 
van het Hof afgewacht. 

Uit het bovenstaande blijkt reeds dat ook in geval van beklag degene, die 
van zijn bevoegdheid tot wijziging van de straf of van de omschrijving van de 
strafreden gebruik heeft gemaakt, als strafoplegger wordt beschouwd. Dit is 51 WK 
logisch, immers de aanvankelijke strafoplegger kan na zodanige wijziging 
generlei verantwoordelijkheid voor de strafoplegging meer dragen. 

§ 48. 

Inroepen van de eindbeslissing van het HMG. 

243. - Rech tsmiddel in handen van de gestrafte. - Evenals het eerste 
beklag is ook het inroepen van de eindbeslissing van het Hoog Militair 
Gerechtshof een éénzijdig beroep, dat alléén door de gestrafte kan worden 
ingesteld, en wel nadat in eerste instantie een door hem ingediend beklag 
geheel of gedeeltelijk ongegrond is verklaard. 67 WK 

Men kan zich dus nimmer rechtstreeks tot het HMG wenden; eerst moet 
een beklag als in de vorige paragraaf bedoeld, zijn ingediend en behandeld. 
Tweede en verder beklag bij hogere commandanten is niet mogelijk: 

In pt 232 is er reeds op gewezen dat de aanvankelijke strafoplegger geen 
tegenover de gestrafte staande partij is bij de beklagprocedure. Er is dan ook 
geen sprake van, dat de aanvankelijke strafoplegger zich tot het HMG zou 
kunnen wenden, indien een door hem verrichte strafoplegging na beklag 
geheel of ten dele teniet mocht zijn gedaan. 

244. -Termijn voor het inroepen van de eindbeslissing. - De gestrafte kan 67 WK 
binnen twee dagen na de dag waarop de schriftelijke en met redenen omklede 
beslissing op het eerste beklag te zijner kennis is gekomen (en, zoals reeds is 
opgemerkt, uitsluitend indien bij die beslissing dat beklag geheel of gedeelte-
lijk ongegrond is verklaard) de eindbeslissing van het HMG inroepen. DeLe 
termijn (zie de figuur) is dus korter dan bij het eerste beklag en er is hier 
minder "verplichte bedenktijd", omdat nu niet meer behoeft te worden ge
vreesd, dat de gestrafte overijld tewerk zal gaan. 

kennisgeving 
van de beklag-
beschikking 
aanklager 

1 
y 

1-------1-------1-------1 
Ie dag 

t 
2e dag 3e dag 

termijn voor het inroepen van 
de eindbeslissing van het HMG 

î 
Een te laat ingediend verzoek om de eindbeslissing te mogen inroepen moet 
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in ieder geval worden doorgezonden. Het Hl\IG zelf maakt uit of het verzoek 
dan nog voor behandeling vatbaar is. 

245. - Op welke wijze de eindbeslissing wordt ingeroepen. - Evenals bij 
129 IDA het eerste beklag moet de gestrafte zijn verlangen, de eindbeslissing van het 

30 RK HMG in te roepen schriftelijk en langs de hiërarchieke weg kenbaar maken. 
Het geschrift (waarbij ook nu de klager een afzonderlijke toelichting mag 

67 WK voegen) wordt gericht aan de regiments- of overeenkomstige commandant en 
ingediend bij de rechtstreekse chef van de gestrafte (compagnies- of overeen
komstige commandant). 

129 IDA 246. - Verplichting van de regiments- (of overeenkomstige) commandant. 
- De regiments- (of overeenkomstige) commandant stelt op het verzoek van 
de klager een aantekening nopens het tijdstip, waarop deze zijn verlangen, de 
eindbeslissing van het HMG in te roepen kenbaar heeft gemaakt. 

Vervolgens zendt hij de stukken onverwijld naar het Hoog Militair Ge
rechtshof. Is echter degene die het eerste beklag heeft behandeld bij uitzonde
ring een boven hem staande autoriteit, dan biedt hij de stukken aan deze aan 
en laat de inzending van het dossier aan hem over (zie het volgende punt). 

247. - Verplichting van degene die het eerste beklag heeft behandeld. -
129 IDA De meerdere, die het eerste beklag heeft behandeld voegt bij de stukken een 

afschrift van de door hem op dat beklag genomen beschikking, onder ver
melding van de datum waarop deze ter kennis van de klager is gebracht (dit 
is van belang om te kunnen vaststellen of de klager tijdig de eindbeslissing 
ingeroepen heeft) . 

Voorts voegt hij daarbij de verdere op het beklag betrekking hebbende 
stukken (waaroooer dus een afschrift van het in pt 237 genoemde verslag van 
de aanvankelijke strafoplegger en een afschrift van de straflijst) en zendt het 
dossier aan de regiments- of overeenkomstige commandant (of, indien hij een 
boven deze staande autoriteit is, aan het HMG). 

248. - Gevolgen van het inroepen van de eindbeslissing. - Hetgeen in 
pt 238 sub à met betrekking tot het beklag in eerste aanleg is opgemerkt, is 
van overeenkomstige toepassing bij het inroepen van de eindbeslissing van 
hetHMG. 

Schorsing van de tenuitvoerlegging van de opgelegde straf heeft ook nu niet 
63 WK plaats en met de tenuitvoerlegging van de straffen van verlaging en van 

verlaging in klasse, welke bij de behandeling van het eerste beklag nog opge
schorst bleef, wordt nu niet langer gewacht. 

Slechts met betrekking tot de straf van plaatsing in een tuchtklasse geldt 
64 WK dat, indien de gestrafte de eindbeslissing van het HMG heeft ingeroepen, 

deze straf niet ten uitvoer wordt gelegd voordat de klager van die eindbeslis
sing kennis draagt (en dan natuurlijk slechts indien de straf bij die eind
beslissing gehandhaafd blijft). De gestrafte blijft inmiddels van rechtswege 

20 WK in arrest (zie pt 238 sub d). 

249. - Onderzoek door het Hoog Militair Gerechtshof. - Voor de samen-
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249-252 

stelling van het Hof wordt verwezen naar pt 359 in de 4e Afdeling van dit 
boekwerk. 

Evenals de meerdere, die over het eerste beklag had te beslissen, is ook het 65, 68 WK 

Hof verplicht, de zaak zodra mogelijk te onderzoeken. 
Het Hof onderzoekt de zaak op de basis van de oorspronkelijke strafopleg

ging, m.a.w. het gaat niet na, of de beschikking op het eerste beklag juist was 
(al zal het deze beschikking uiteraard bestuderen) doch beoordeelt of de 
aanvankelijke strafoplegging juist was, dan wel of deze wijziging behoeft. 
Men bedenke hierbij, dat de beslissing op het eerste beklag, nu de gestrafte 
's Hofs eindbeslissing heeft ingeroepen, geen wijziging heeft gebracht in 
klagers straflijst, en dat de aanvankelijke strafoplegging daarop nog onver
anderd vermeld staat. 

Overigens geldt voor het onderzoek door het Hof al hetgeen in pt 239 met 65, 66, 68 WK 
betrekking tot het onderzoek bij het eerste beklag is medegedeeld. Voor zover 
getuigen door het Hof zèlf worden gehoord, leggen deze hun verklaringen af 
na de eed te hebben afgelegd dat zij de waarheid en niets dan de waarheid 68 WK 
zullen spreken. 

250. - Beslissing van het Hoog Militair Gerechtshof. - Het Hof neemt 
(na desgewenst terzake het advies van de Advocaat-Fiskaal (zie pt 351) te 91 PI 
hebben gevraagd) in raadkamer zijn beslissing en spreekt deze vervolgens in 68 WK 
het openbaar uit, bij met redenen omklede beschikking. 

Bij de beslissing kan overeenkomstig de in pt 240 genoemde mogelijkheden 
de klacht "geheel gegrond", ,,geheel ongegrond" of "gedeeltelijk gegrond" 
worden verklaard. 

Ook het Hof kan het verzoek tot inroepen van de eindbeslissing "niet voor 
behandeling vatbaar" verklaren, bijv. als dit te laat is ingediend. 

Het Hof kan een beklag wel "onredelijk" verklaren, doch terzake niet zelf 
tot strafoplegging overgaan. 

251. - Maatregelen, te nemen na het vallen van de eindbeslissing. - Het 
Hof doet doorgaans een afschrift van zijn beschikking toekomen aan de 
klager, aan de strafoplegger (zie ook pt 242 laatste lid), aan de Advocaat
Fiskaal bij het Hof en aan de Minister van Oorlog. 

Met betrekking tot de straflijst van de klager wordt gehandeld overeen- pt 12 Bijl. G. IDA 
komstig de last, welke in de beschikking van het Hof is vervat. 

§ 49. 

Beklag over een uitspraak, waarin de militair als strafoplegger 
is betrokken geweest. 

252. - Wanneer aanleiding tot dit beklag kan bestaan. - In de beide 
voorafgaande paragrafen is er bij herhaling op gewezen, dat de strafoplegger 
bij de behandeling van een beklag in eerste aanleg of voor het Hoog Militair 
Gerechtshof geen partij is, en dat er voor hem volstrekt geen aanleiding 
behoeft te bestaan, zich gegriefd te gevoelen, indien het beklag over een door 
hem opgelegde straf geheel of gedeeltelijk gegrond bevonden wordt. 
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Evenmin is er dus aanleiding om hem een recht van beklag toe te kennen, 
dat door hem zou kunnen worden gehanteerd tegen een uitspraak die niet 
meer doet dan de klager geheel of ten dele gelijk geven. 

Maar het kan een enkele keer voorkomen, dat in de klachtbeschikking niet 
wordt volstaan met te constateren, dat de klager gelijk heeft, doch dat daarin 
tevens het beleid van de aanvankelijke strafoplegger bepaaldelijk wordt 
gewraakt, en dat termen worden gebe7igd, welke een blaam op deze straf
oplegger werpen. 

Is dit het geval, dan zal zulks weliswaar niet ter kennis van de klager komen, 
omdat aan deze dan wel geen afschrift, doch slechts een uittreksel van de 
klachtbeschikking zal worden ter hand gesteld, maar (en dat is wellicht voor 
de strafoplegger nog veel bezwarender) de klachtbeschikking komt wel in 
handen van de hogere chefs en van de Minister van Oorlog. Op deze wijze kan 
de klachtbeschikking een bedenkelijke invloed uitoefenen op de beoordeling 
en mitsdien op de promotiekansen van de strafoplegger! 

Het is dus niet meer dan billijk, dat hem in dit geval de gelegenheid wordt 
geboden, zich te beklagen. Het zij echter nog eens gezegd: dit beklag richt zich 
niet tegen de klachtbeschikking als zodanig, doch tegen de termen die een 
blaam op de strafoplegger werpen en diens beleid bepaaldelijk wraken. 

253. - Hoe dit beklag moet worden gedaan. - Het beklag, in het vorige 
punt bedoeld, moet bij bezwaarschrift worden gedaan bij de Minister van 
Oorlog. 

Het wordt daartoe aangeboden aan de tot straffen bevoegde meerdere van 
de strafoplegger, die er zijn beschouwingen aan toevoegt en de stukken langs 
de hiërarchieke weg aan de Minister van Oorlog zendt. Een termijn is ook 
hier niet voorgeschreven. 

254. - Onderzoek en beslissing. - De Minister van Oorlog onderzoekt de 
zaak en beslist naar bevind van zaken. Verdere formaliteiten zijn voor het 
onderzoek niet voorgeschreven, het staat de Minister uiteraard vrij, te horen 
wie hij wil. 

De Minister brengt zijn beslissing schriftelijk ter kennis van de strafop
legger en van diens tot straffen bevoegde meerdere. 

Ook hier staat verder beroep niet open. Y-cie
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HOOFDSTUK XIII. 

I1 LEIDING. 

§ 50. 

Indeling van het strafrecht. 
255. ;__ Materieel en formeel strafrecht. - In pt 3 van dit boekwerk is reeds 

uiteengezet dat de mens in de maatschappij onderworpen is aan een zekere 
mate van tucht, dat hij zekere leefregels in acht moet nemen en dat onder
werping aan die tucht, aan die leefregels ten dele door rechtsvoorschriften 
kan worden afgedwongen. Er is op gewezen, dat de rechtsorde ten aanzien van 
de gewichtigste normen in het bijzonder wordt beschermd, doordat de over
treding van die normen met straf wordt bedreigd en dat de sanctie, waardoor 
aan die normen aldus bijzondere kracht wordt verleend, wordt verwezenlijkt 
door het strafrecht. 

Het strafrecht moet, wil het de sanctie op overtreding van de normen tot 
gelding brengen, twee groepen van voorschriften bevatten. 

De eerste groep behoort te omvatten de voorschriften, die betrekking 
hebben op de strafbedreiging ter verscherping van de gestelde normen. Deze 
voorschriften tezamen vormen het materiële strafrecht. 

Voorbeelden: 
1. De zedelijke en godsdienstige norm, dat men zijn evenmens niet 

behoort te doden, vindt bescherming in het strafrecht, doordat 
verschillende wetsartikelen, behorende tot het materiële strafrecht, 
de overtreder van die norm met straf bedreigen (bijv. in het Wetboek 
van Strafrecht art. 287 doodslag, art. 289 moord, art. 307 dood door 
schuld, art. 242 jo 248 verkrachting, de dood tengevolge hebbende, 
art. 300 mishandeling, de <lood tengevolge hebbende). 

2. De zedelijke en godsdienstige norm, dat men zich niet aan eens 
anders eigendom mag vergrijpen, vindt evenzeer bescherming, door
dat bepalingen van materieel-strafrechtelijke aard een sanctie op 
overtreding van die norm stellen (bijv. in het Wetboek van Straf
recht art. 310 diefstal, art. 321 verduistering, art. 350 vernieling). 

3. Men kan zich afvragen of degene, die gepoogd heeft een strafbaar 
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feit te plegen, doch die dit niet heeft voltooid, moet worden gestraft, 
en zo ja, hoever die poging dan moet ,ijn gegaan om strafbaar te zijn. 
Ook op deze en dergelijke vragen geeft het materiële strafrecht 
antwoord. 

De tweede groep behoort te omvatten de voorschriften die betrekking 
hebben op de verwezenlijking van de strafbeclreiging, indien de normen zijn 
overtreden. Hiertoe behoren o.m. voorschriften betreffende de opsporing en 
vervolging van de dader, betreffende de wijze van berechting en betreffende 
de tenuitvoerlegging van het rechterlijk vonnis. fen vat deze voorschriften 
samen onder de naam formeel straf recht. 

Voorbeelden: 
1. Als verdachte wordt, voordat de vervolging is aangevangen, aange

merkt degene te wiens aanzien uit feiten of omstandigheden een 
redelijk vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit voortvloeit 
(art. 27 Wetboek van Strafvordering). 

2. In geval van ontdekking op heter daad is ieder bevoegd de verdachte 
aan te houden (art. 53, Ie lid) . 

3. De officier van justitie kan, na verhoor, bevelen dat de verdachte in 
het belang van het onderzoek in verzekering zal worden gesteld 
(art. 57, Ie lid). 

1. Elk officier en onderofficier is verplicht, de verdachte voorlopig 
arrest aan te zeggen zodra hij op waarschijnlijke gronden vermoedt, 
dat een mindere in rang zich aan een ernstig strafbaar feit heeft 
schuldig gemaakt (art. 5 Regtspleging bij de Landmagt). 

5. De president van een krijgsraad heeft het beleid en bestuur over de 
orde, waarin de zaken zul_len worden behandeld en zorgt, dat "ieder
een met de méeste spoed prompt en onvertogen recht wedervare" 
(art.147 RL). 

G. De tenuitvoerlegging van een door een krijgsraad gewezen vonnis 
zal geschieden door de Auditeur-Militair (art. 207 RL). 

In algemene zin moet men dus onder "strafrecht" zowel het materiële als 
het formele strafrecht verstaan. 

256. - Commuun strafrecht en militair strafrecht. - De Nederlandse 
voorschriften op het gebied van het strafrecht zijn in het algemeen op een 
ieder toepasselijk (of, om met het Wetboek van Strafrecht te spreken, de 

2 SR Nederlandse strafwet is toepasselijk op ieder die zich binnen het Rijk in 
Europa aan enig strafbaar feit schuldig maakt). Daarom spreekt men wel van 
het algemene, het gemene of het commune strafrecht. Uitzonderingen op de 
toepasselijkheid van de strafwet moeten bij de wet zijn vastgesteld. 

1,2 MS In beginsel is dus ook de Nederlandse militair aan het commune strafrecht 
onderworpen. Daarnaast bestaan voor de militair bijzondere bepalingen, 
vereist met het oog op de bijzondere taak van de krijgsmacht. 
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Voor beelden: 
l. Het Wetboek van Strafrecht noemt de doodstraf niet onder de 

straffen, welke ingevolge dat wetboek kunnen worden opgelegd. 
Voor de krijgsmacht kan deze strafsoort niet worden gemist (art. 6 
Wetboek van Militair Strafrecht). 

2. Voorwaardelijke veroonleling heeft men ook ten aanzien van mili
tairen mogelijk willen maken, doch zij mag alleen dan worden toe
gepast, als het militair belang zich daartegen niet verzet (art. 13 MS). 

3. Gehoorzaamt een burger niet aan de bevelen van zijn superieur, dan 
kan dit voor hem wel onaangename gevolgen hebben, doch in het 
algemeen zal deze ongehoorzaamheid hem niet voor de strafrechter 
kunnen brengen. Ongehoorzaamheid, gepleegd door een militair, 
kan echter tot zulke ernstige gevolgen leiden (immers de bruikbaar
heid van de krijgsmacht kan er door in gevaar worden gebracht) dat 
daartegen met ernstige straffen moe~ kunnen worden opgetreden. 
Daarom vormt de militaire ongehoorzaamheid een misdrijf (artt. 
114en 115 MS, zie§ 58). 

Deze en soortgelijke wettelijke voorschriften vormen tezamen het militaire 
strafrecht, meer bepaald (omdat zij deel uitmaken van het materiële recht) 
het materiële militaire strafrecht. 

Aard, samenstelling en wijze van optreden van de krijgsmacht zijn echter 
bovendien oorzaak, dat ook het formele commune recht niet of niet zonder 
meer bruikbaar is, wanneer het betreft de opsporing, vervolging en berechting 
van de verdachte, die militair is. 

Aangezien de berechting van militairen van zeer veel belang is voor de 
handhaving van een goede krijgstucht, moeten de bevelhebbers, die verant
woordelijk zijn voor deze tuchthandhaving, enige zeggenschap hebben met 
betrekking tot de vervolging. Voor een juiste beoordeling van het gepleegde 
strafbare feit behoeft men inzicht in en begrip voor hetgeen in een krijgs
macht al dan niet kan worden getol~reerd, en derhalve moet het militaire 
element in de colleges, welke over militairen recht spreken, vertegenwoordigd 
zijn. 

Daar een leger overal ter wereld moet kunnen optreden, is de burgerlijke 
rechter, die gebonden is aan het N<>derlandse territoir, ongeschikt om van 
militaire strafzaken kennis te nemen. 

Op grond van deze en andere argumenten bestaat dan ook in Nederland, 
gelijk in de meeste andere landen, een afzonderlijke militaire rechterlijke 
macht en zijn er afzonderlijke wettelijke voorschriften voor de vervolging en 
de berechting van militaire verdachten. De desbetreffende voorschriften 
vormen tesamen het formele militaire strafrecht. De voorschriften van het 
formele commune strafrecht zijn ten aanzien van militairen slechts toepasse
lijk, voor zover het formele militaire strafrecht dit uitdrukkelijk bepaalt. Wel 
is er naar gestreefd, het formele militaire strafrecht zoveel als toelaatbaar is 
te doen aansluiten bij het formele commune strafrecht. Er zijn echter daar
naast talrijke verschilpunten. 
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257. - Samenvatting. - Wij moeten dus onderscheiden: 

materieel commuun strafrecht (omvattende de bepalingen van het ·wetboek 
van Strafrecht en van talloze andere wetten en wettelijke voorschriften), het
welk, behoudens uitzonderingen, ook van toepassing is op militairen; 

formeel com11tiw1t strafrecht (in hoofdzaak te vinden in het Wetboek va11 
Strafvordering) hetwelk slechts van toepassing is op militairen, voor zover het 
militaire recht dit bepaalt; 

materieel 11tilitair strnfrccltt (neergelegd in het \Vetboek van Militair Straf
recht) hetwelk men moel beschouwen als een speciaal voor militairen gelden
de aanvulling van het vVetboek van Strafrecht) ; 

formeel militair strafrecht (in hoofdzaak te vinden in de wet "Regtspleging 
bij de Landmagt") hetwelk voor de militair in de plaats treedt o.m. van het 
Wetboek van Strafvordering en slechts enkele gedeelten van laatstgenoemd 
wetboek ook op militairen van toepassing verklaart. 

In deze afdeling wordt ech.ter slechts het materiële strafrecht behandeld. 
Over het formele strafrecht, ook wel strafprocesrecht of rechtspleging ge
naamd, zal worden gesproken in de 4de afdeling van dit boekwerk. 

§ 51. 

Kennis van het strafrecht bij de Koninklijke Landmacht. 

258. - In hoeverre de troepenofficier kennis van het strafrecht moet heb
ben. - De normale burger behoeft geen studie van het strafrecht te maken 
om zich zodanig te kunnen gedragen, dat hij niet, terzake van ernstige straf
bare feiten, met de strafrechter in aanraking komt. Men behoeft niet in de 
rechten gestudeerd te hebben om te begrijpen dat degene, die een ander 
doodt, verwondt of slaat, die zich aan eigendommen van anderen vergrijpt, 
die een jong meisje aanrandt of een dier mishandelt, die schrifturen vervalst 
of brand sticht, zich aan een strafbaar feit schuldig maakt. 

Ten aanzien van de lichtere feiten, de overtredingen, komt het begrip voor 
de strafbaarheid daarvan misschien niet zozeer van binnenuit; het gebod, in 
het verkeer rechts te houden, spruit niet uit zedelijk inzicht of godsdienstige 
overtuiging voort! En toch weet de gemiddelde burger ook op dit terrein 
redelijk goed koers te houden. Men steekt, op welke wijze dan ook, de vereiste 
kennis wel in de practijk van het leven op. En hoe weinigen van de tallozen, 
die zich dag in dag uit heel netjes aan de verkeersregels houden, hebben ooit 
de Motor- en Rijwielwet of de Wegenverkeersregeling ook maar gezien, laat 
staan bestudeerd? 

En zoals het met de gemiddelde burger in de burgermaatschappij gesteld is, 
zo gaat het, althans tot op zekere hoogte, ook met de militair in de militaire 
maatschappij. Wie daarin enige tijd heeft verkeerd en begrip heeft gekregen 
voor de eisen, welke de krijgstucht stelt, die zal zich niet licht aan een militair 
misdrijf schuldig maken. Immers de militaire misdrijven zijn in feite zeer 
ernstige handelingen in strijd met de tucht! Wie begrip heeft voor de eisen 

20G 

Y-cie
.n

l



258-259 

van de krijgstucht begrijpt, ook zonder dat hij tevoren het Wetboek van 
Militair Strafrecht heeft bestudeerd, dat desertie, verraad en ongehoorzaam
heid niet door de beugel kunnen. 

Zowel de burger als de militair kunnen zich dus zeer goed door het leven 
slaan zonder ooit studie te hebben gemaakt van het strafrecht. Doch voor de 
met een rang beklede militairen, en in het bijzonder voor de officieren, ligt 
de zaak niet zo eenvoudig. Immers van hen wordt geëist, dat zij in voorkomend 
geval zullen optreden terzake van door andere militairen gepleegde strafbare 
feiten (zie over dit optreden nader § 63). Zij moeten dus enig oordeel des 
onderscheids hebben, zij moeten, in grote trekken althans, krijgstuchtelijke 
vergrijpen van strafbare feiten kunnen onderscheiden, zij moeten begrip 
hebben voor wat ernstig, en wat minder ernstig is. 

Onder "optreden" als hierboven bedoeld dient niet slechts te worden 
verstaan het optreden van de meerdere, die constateert dat een mindere een 
strafbaar feit pleegt, doch ook hetgeen bijv. een commandant, die een des
betreffend rapport of proces-verbaal te behandelen krijgt, moet verrichten 
(zie§§ 43 en 64). 

Ook in ruimere zin kan de officier bij een militaire strafzaak betrokken zijn, 
hetzij als lid van een commissie van huishoudelijk onderzoek (zie pt 325), 
hetzij als raadsman van een naar de militaire rechter verwezen militair (zie 
pt 342), hetzij als lid van een krijgsraad (zie§ 71) . 

Tenslotte moet de troepenofficier ook in staat zijn, zijn ondergeschikten 
enige voorlichting te geven omtrent eenvoudige strafrechtelijke aangelegen
heden. 

Daarom is het nodig, dat de met een rang beklede militair enige kennis van 
het militaire strafrecht heeft, en daarom wordt ook in dit boekwerk een 
afdeling aan het militaire strafrecht gewijd. Een diepgaande behandeling 
van de stof verwachte men echter niet. Slechts datgene zal iets uitvoeriger 
worden behandeld, waarmede men in de practijk van het militaire leven nog 
al eens te maken kan krijgen. Voor het overige worden slechts enige flitsen 
gegeven, ter globale oriëntering in de stof. 

259. - Studie van het strafrecht bij de Koninklijke Landmacht. - Hoewel 
een grondige kennis van het strafrecht de officier vaak zeer goed te pas zou 
kunnen komen, kan van de doorsnee-officier niet worden gevergd, dat hij van 
dit vak een uitgebreide studie maakt. 

Bij de opleiding van de a.s. beroepsofficieren wordt wel veel aandacht aan 
het strafrecht besteed, doch een specialistische vorming op dit gebied wordt 
niet beoogd en zou, ook in Yerband met de toegemeten tijd, bezwaarlijk kun
nen worden bereikt. 

In de behoefte aan een beperkt aantal juridische specialisten in het leger 
op voet van vrede wordt voorzien in het kader van de voortgezette vorming 
van beroepsofficieren. Deze specialisten worden, na het verkrijgen van de 
hoedanigheid van meester-in-de-rechten, in hoofdzaak ingedeeld bij de 
Militair-Juridische Dienst. 

Voor de opleiding van de a.s. reserve-officieren is uiteraard nog veel minder 
tijd beschikbaar, en te hunnen aanzien moet dan ook worden volstaan met 
een zeer beknopte behandeling van enkele strafrechtelijke vraagstukken, 
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waarmede ook de troepenofficier te maken kan krijgen. 
Onder de reserve-officieren bevinden zich voldoende juristen voor de 

vervulling van de verschillende juridische functies in het gemobiliseerde 
leger. Zij, die hiervoor bestemd worden, plegen te worden overgeplaatst naar 
de Militair-Juridische Dienst. 

Aangezien deze handleiding bestemd is voor de reserve-officieren, niet
gespecialiseerd in het militaire recht, zal het duidelijk zijn dat zij slechts een 
zeer summiere behandeling van het militaire strafrecht kan geven. 

§ 52. 

Algemene opmerkingen. 
260. - Wetboek van Militair Strafrecht. - Het ·wetboek van Militair 

Strafrecht, dat met ingang van l Januari I 923 in werking is getreden, heeft 
het oude, van 1815 daterende Crimineel Wetboek voor het Krijgsvolk te 
Lande vervangen. 

Het Wetboek, dat aanvullingen op en afwijkingen van het (in het algemeen 
ook op militairen toepasselijke) commune \Vetboek van Strafrecht bevat, 
sluit in zijn indeling enigszins bij dat Wetboek aan. 

Terwijl het Wetboek van Strafrecht bestaat uit drie boeken, te weten 
,,Algemene Bepalingen", ,,Misdrijven" en "Overtredingen", omvat het Wet
boek van Militair Strafrecht slechts twee boeken, namelijk "Algemene Be
palingen" en "Misdrijven". l\filitaire overtredingen bestaan dus niet. Als 
zodanig zouden de krijgstuchtelijke vergrijpen, waarover in de 2de afdeling 
is gesproken, kunnen worden beschouwd. Deze behoren echter niet tot het 
strafrecht doch tot het tuchtrecht (zie ook pt 22). 

261. - Omvang van de werking van de strafrecht. - Het zou wel zeer veel 
moeilijkheden opleveren, als een militair die bij een actie buiten de lands
grenzen een strafbaar feit zou plegen, niet te allen tijde naar Nederlands 
recht zou kunnen worden berecht. Daarom is dan ook bepaald dat de Neder
landse strafwet toepasselijk is op de militair die, terwijl hij zich in dienst-

4 (Ie) MS betrekking buiten het Rijk in Europa bevindt, zich aldaar aan enig strafbaar 
feit schuldig maakt. 

Pleegt de militair een der misdrijven, opgesomd in het Wetboek van 
Militair Strafrecht, terwijl hij zich buitenslands bevindt, dan is de Neder-

4 (2e) MS landse strafwet op hem toepasselijk, onverschillig of hij al dan niet in dienst
betrekking buitenslands vertoeft. 

262. - Invloed van het oorlogsrecht. - Wie een ander opzettelijk doodslaat 
of doodschiet, maakt zich aan een ernstig misdrijf schuldig (moord, doodslag). 
Maar in tijd van oorlog begaan duizenden dergelijke handelingen op bevel of 
op eigen initiatief, zonder strafbaar te zijn. Hetzelfde geldt ten aanzien van 
beschadigingen, vernielingen, brandstichtingen en vele andere, in gewone 
tijden strafbare feiten. 

Deze straffeloosheid vloeit voort uit het internationale oorlogsrecht, in 
verband waarmede van belang is een bepaling van het ·wetboek van Militair 
Strafrecht, luidende: 
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"Niet strafbaar is hii die in tijd van oorlog binnen de grenzen van zijn 38 MS 

bevoegdheid een naar de regelen van het oorlogsrecht geoorloofd feit begaat, 
of wiens bestraffing strijdig zou zijn met een verdrag, geldende tussen Neder-
land en de mogendheid, waarmede Nederland in oorlog is, of met enig 
voorschrift, ingevolge zodanig verdrag vastgesteld." 

Deze bepaling verwijst zeer in het algemeen naar het volkenrecht. Dit geeft 
echter niet, zoals een wetboek, altijd precies aan wat wel en wat niet mag. 
Het herust immers slechts ten dele op schriftelijk vastgelegde afspraken, voor 
het overige op gewoonterecht. Ook de bevoegdheid van de militair zal in 
sterke mate afhangen van de omstandigheden. Er kunnen dus gevallen voor
komen, waarin de rechter zich voor een zeer moeilijke taak gesteld ziet. Enkele 
volkenrechtelijke bPpalingen zijn besproken in hoofdstuk XXII. 

De verplichting, zich te gedragen overeenkomstig de internationale af- 91 MS 
spraken, wordt door de Nederlandse strafwet onderstreept door strafbaar
stelling van degene, die tegenover de vijand opzettelijk handelt in strijd met 
enige bepaling, voorkomend in een verdrag, geldende tussen Nederland en de 
mogendheid waarmede Nederland in oorlog is, of met enig voorschrift, inge-
volge zodanig verdrag vastgesteld. 

In dezelfde mate is strafbaar de meerdere die opzettelijk toelaat, dat een 
zijner minderen zodanig feit begaat. 

§ 53. 

Straffen. 
263. - Opsomming. - Ter zake van commune delicten worden ook aan de 6 MS 

militair de daarop bedreigde straffen opgelegd. Op de militaire delicten be
dreigt het Wetboek van Militair Strafrecht: 

a. hoofdstraffen: 
doodstraf 
gevangenisstraf 
militaire detentie 

b. bijkomende straft en: 
ontslag uit de militaire dienst met of zonder ontzetting van de 
bevoegdheid om bij de gewapende macht te dienen 
plaatsing in een strafklasse 
ontzetting van bepaalde rechten. 

Bij de hootdstraffen kan men ook nog vermelden de geldboete. Deze wordt 24 SR 
weliswaar in het Wetboek van Militair Strafrecht niet onder de hoofdstraffen 
opgesomd, doch kan niettemin in bepaalde gevallen ook ter zake van een 
militair misdrijf worden opgelegd in pl.aats van gevangenisstraf. 

264. - Doodstraf. - Deze straf is in het Nederlandse commune strafrecht 
lang geleden afgeschaft. De wederinvoering daarvan bij de "bijzondere recht
spraak" na de bevrijding van Nederland is slechts van tijdelijke aard. Doch in 
het militaire strafrecht is de doodstraf t.a.v. een aantal misdrijven behou<len. 
De wetgever heeft echter door verschillende maatregelen de daadwerkelijke 
toepassing van deze straf willen beperken: 

209 

Y-cie
.n

l



264-265 

Ie. nimmer wordt de doodstraf als enig-mogelijke straf op een bepaald delict 
bedreigd; steeds heeft de rechter in de gevallen, waarbij doodstraf is 
bedreigd, de keus tussen doodstraf, levenslange gevangenisstraf en tijde
lijke gevangenisstraf van ten hoogste twintig jaren; 

2e. bij schuldigverklaring aan een misdrijf, waarop o.m. de doodstraf is 
9 MS gesteld, mag de rechter deze straf slechts dan opleggen, indien hij oordeelt 

dat de veiligheid van de Staat haar toepassing eist; dit moet de rechter 
dus afzonderlijk overwegen, los van de ernst van het begane feit op 
zichzelf, van de persoon des daders, enz.; 

3e. indien de doodstraf niet is uitgevoerd binnen drie jaren nadat de ver-
59 MS oordeling onherroepelijk is geworden, wordt zij van rechtswege vervan

gen door levenslange gevangenisstraf; in dit geval heeft de veiligheid van 
de Staat immers kennelijk geen parate executie noodzakelijk gemaakt! 

78 jo 66 MS 

45MS 

120MS 

De doodstraf wordt uitgevoerd met de kogel, met dien verstande dat een 
vuurpeloton, bestaande uit een onderofficier en twaalf manschappen, onder 
commando van een officier, met de executie wordt belast. De voltrekking 
geschiedt met de meeste eenvoud en niet in tegenwoordigheid van het publiek 
(zulks dus in tegenstelling tot hetgeen vroeger wel gebruikelijk was). 

Men meent wel eens, dat_ de doodstraf alleen mogelijk is voor militairen, 
terzake van militaire misdrijven in tijd van oorlog gepleegd. Dit is niet in alle 
opzichten juist. 

Voorbeelden: 
le. Sommige van, de in het ·wetb. v. Mil. Strafr. opgenomen misdrijven, 

waarop de doodstraf is bedreigd, kunnen ook worden begaan door 
een burgerpersoon, die onderworpen is aan de militaire rechtsmacht 
(zie§ 62), bijv. verspieding (zie pt 271). 

2e. Indien een misdrijf, waarop bij het gemene recht levenslange ge-
vangenisstraf is gesteld (bijv. moord) gepleegd is in tijd van oorlog 
door een aan de militaire rechtsmacht onderworpen persoon (mili
tair of burger), kan de schuldige tot de doodstraf worden veroor
deeld, indien de rechter oordeelt dat de veiligheid van de Staat de 
toepassing van die straf eist. 

3e. Op enkele misdrijven staat ook buiten tijd van oorlog de Joodstraf, 
bijv. op muiterij aan boord van een oorlogsvaartuig, zich ergens 
bevindende waar geen onmiddellijke hulp te verkrijgen is (geval 
,,de Zeven Provinciën") . 

265. - Gevangenisstraf. - Gevangenisstraf is de straf die op alle militaire 
misdrijven bedreigd is. Zij is levenslang of tijdelijk. 

10 SR Tijdelijke gevangenisstraf kan (met inachtneming van het bij ieder misdrijf 
afzonderlijk gestelde bijzondere maximum) worden opgelegd voor een duur 
van ten minste een dag en ten hoogste vijftien jaar (in sommige gevallen 
twintig jaar). 

De minimum duur is één dag. 
Indien over een afzonderlijke strafgevangenis voor militairen werd be-
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schikt, zou het verblijf aldaar tevens dienstbaar kunnen worden gemaakt aan 
het onderhouden van de militaire bekwaamheid van de gevangenen. Volgens 
de bestaande bepalingen echter ondergaan militairen de hun opgelegde 
geyangenisstraffen in dezelfde gestichten, waar ook de burgers hun straf 
ondergaan. Met medewerking van de Minister van Justitie is echter sinds 
enkele jaren een strafgevangenis speciaal voor militaire gestraften gereser
veerd. 

266. - Militaire detentie. - Militaire detentie is een vrijheidsstraf, lichter 
dan gevangenisstraf. Zij is ingevoerd om te vermijden dat de militair, die zich 
aan een militair misdrijf heeft schuldig gemaakt, noodzakelijkerwijs terstond 
met de gevangenis zou moeten kennis maken. De militaire misdrijven dragen 
op sommige punten een geheel ander karakter dan de commune misdrijven, 
en zij worden ook gepleegd door personen, die in het burgerleven nimmer tot 
misdrijf zouden zijn vervallen. De militaire detentie vormt daarom a.h.w. een 
overgang tussen de krijgstuchtelijke straf en de gevangenisstraf. 

Militaire detentie is op geen enkel militair misdrijf speciaal bedreigd, doch 
volgens een algemene bepaling mag de rechter in geval krachtens het Wetboek 
van Militair Strafrecht tot gevangenisstraf kan worden veroordeeld, de 
schuldige in plaats daarvan militaire detentie van ten hoogste twee maanden Il MS 
opleggen. Hieruit blijkt wel, dat militaire detentie slechts voor vrij lichte 
gevallen in aanmerkins komt. 

Wat de tenuitvoerlegging betreft, vertoont deze strafsoort enige overeen
komst met hechtenis. De gedetineerden nemen deel aan militaire arbeid en 
militair onderricht. De straf van militaire detentie wordt tegenwoordig 
ondergaan in het Depot van Discipline te Nieuwersluis, een onder militaire 
leiding staande inrichting. 

267. - Geldboete. - Naar vrij algemene Nederlandse opvattingen is de 
geldboete minder geëigend als straf voor militaire delicten. Het Wetboek van 
Militair Strafrecht noemt de geldboete ook niet onder de bedreigde straffen. 

Toch kan deze straf in bepaalde gevallen op degene, die zich aan een 
militair delict heeft schuldig gemaakt, worden toegepast. 

De mogelijkheid hiertoe is geopend door een bepaling in het Wetboek 24 SR 
~an Strafrecht, welke bepaling ook op het militaire strafrecht van toepassing 1 MS 
1s. 

In de practijk wordt geldboete terzake van een militair misdrijf doorgaans 
slechts opgelegd: 

in zeer lichte gevallen; 
indien de schuldige vóór zijn berechting reeds met groot verlof is vertrok

ken of uit de dienst is ontslagen; 
in combinatie met een voorwaardelijke vrijheidsstraf. 

268. - Bijkomende straffen. - Evenals in het tuchtrecht (zie pt 132), be
staan ook in het commune en in het militaire strafrecht bijkomende straffen 
die, de naam zegt het reeds, nimmer op zichzelf kunnen worden opgelegd 
doch slechts naast een hoofdstraf. De bijkomende straffen van het militaire 
strafrecht zijn: 
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a. Ontslag uit de militaire dienst met of zonder ontzetting van de bevoegd-
23 MS heid, bij de gewapende macht te dienen, kan worden uitgesproken bij elke 

veroordeling tot gevangenisstraf van een milit;,ir, die de rechter op grond 
van het begane misdrijf ongeschikt acht om in de militaire stand te 
blijven. Naast de doodstraf kan het ontslag slechts met de genoemde 

52 MS ontzetting worden uitgesproken. 
Wie is ontslagen zonder ontzetting van de bevoegdheid, bij de gewapende 

24 MS macht te dienen, zal slechts in bijzondere gevallen door de Minister 
worden opgeroepen voor het verrichten van verplichte krijgsdienst, of 
worden toegelaten als vrijwilliger. 
Wie is ontslagen met ontzetting van deze bevoegdheid komt uiteraard 
nimmer meer voor enige vorm van dienst bij de gewapende macht in 
aanmerking. 

b. De verlaging (c.q. verlaging in klasse) hebben wij bij de behandeling van 
het militaire tuchtrecht reeds leren kennen als een krijgstuchtelijke 

25 MS hoofdstraf (zie ptn l 42 en l 43) . In het strafrecht kan zij als bij komende 
straf worden opgelegd, bij elke veroordeling van een onderofficier (resp. 
mindere militair) die de rechter op grond van het begane feit onwaardig 
of ongeschikt acht om in de door hem beklede rang (resp. de klasse 
waarin hij is aangesteld) te blijven dienen. 

26 MS c. De plaatsing in een straf klasse kan door de rechter worden bevolen bij 
elke veroordeling van een mindere militair, wiens onderwerping aan een 
gestrengere krijgstucht hij op grond van het begane feit noodzakelijk 
acht. Wanneer deze straf wordt uitgesproken tegen een soldaat der eerste 
klasse, gaat zij van rechtswege gepaard met verlaging tot de laagste klasse. 
De duur van de plaatsing in een strafklasse kan variëren van drie maan
den tot twee jaar. vVat de uitvoering van deze straf betreft, zij verwezen 
naar hetgeen is medegedeeld omtrent de krijgstuchtelijke hoofdstraf van 
plaatsing in een tuchtkiasse (zie pt 144). In de practijk worden beide 
strafsoorten op vrijwel gelijke wijze ondergaan. 

d. Ontzetting van: 
28 SR het recht, ambten of bepaalde ambten te bekleden; 

het recht, te dienen bij de gewapende macht; 
het recht, te kiezen of verkozen te worden bij krachtens wettelijk voor-

35 MS schrift uitgeschreven verkiezingen, kan terzake van enig opzettelijk 
gepleegd militair misdrijf worden opgelegd. 

28,29SRenz. Volledigheidshalve zij vermeld, dat de wet de ontzetting van de sub d. ge-
noemde en van enige andere rechten mogelijk maakt in verschillende nader 
aangegeven gevallen. 

269. - Voorwaardelijke veroordeling. - De rechter kan bij oplegging zowel 
van vrijheidsstraf als van geldboete bepalen, dat deze strafoplegging geheel 

Ha SR of ten dele "voorwaardelijk" zal zijn. Dit betekent dat de veroordeelde de straf 
niet behoeft te ondergaan, tenzij hij zich gedurende een bij het vonnis te 
bepalen proeftijd opnieuw aan een strafbaar feit mocht schuldig maken of 
een hem opgelegde bijzondere voorwaarde mocht schenden. De veroordeelde 
krijgt aldus een kans om "beterschap" te tonen. 
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Ingeval een hoofdstraf geheel of ten dele voorwaardelijk wordt opgelegd, 
kan ook ten aanzien van de bijkomende stratfen door de rechter worden 14a SR 

bepaald, dat deze "voorwaardelijk" zullen zijn. 
Leeft de gestrafte de hem bij het vonnis opgelegde voorwaarden niet na, 

dan kan de rechter alsnog de tenuitvoerlegging van de straf of straffen 14h SR 
bevelen. Wil men de gestrafte echter nogmaals een kans geven, dan kan hem 
ook een waarschuwing worden toegediend, of er kan een andere maatregel 
worden genomen. 

In het militaire strafrecht mag de rechter slechts dan een "voorwaarde- 13 !\IS 
lijke" straf opleggen, indien het militair belang zich daartegen niet verzet . 

Bij een voorwaardelijke veroordeling wordt dan als algemene voorwaarde 
steeds mede gesteld, dat de veroordeelde die militair is, zich gedurende de 15 !\IS 

proeftijd niet schuldig zal maken aan een ernstig krijgstuchtelijk vergrijp. 
De Commanderende Officier van een voorwaardelijk veroordeelde militair 

krijgt van die veroordeling bericht door de zorg van het Openbaar Ministerie 
bij het burgerlijke *) of militaire gerecht, dat de voorwaardelijke straf heeft 
opgelegd. 

De Commanderende Officier is verplicht, van elke onherroepelijk gewor
den krijgstuchtelijke bestraffing van een door de militaire rechter voorwaar
delijk veroordeelde militair kennis te geven aan de betrokken Auditeur
Militair of de Advocaat-Fiskaal. 

Hij moet zoveel mogelijk bevorderen, dat de veroordeelde de voorwaarden 
naleeft, welke hem bij het vonnis zijn opgelegd. 

•) Uiteraard zullen straffen, aan militairen opgelegd door een burgerlijk gerecht, doorgaans 
betrekking hebben op feiten, gepleegd vóórdat de betrokkene in militaire dienst trad. 
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HOOFDSTUK XIV. 

ENIGE SPECIFIEK-MILITAIRE MISDRIJVEN. 

"Military law is an operational necessity, and calls fora severe sacrifice 
of individual feelings and of normal human rights." 

P. H.H. Bryan: The Anatomy of Discipline. 

§ 54. 

Misdrijven tegen de veiligheid van de Staat. 

92-107 SR 270. - Militair verraad. - Het Wet boek van Strafrecht somt een aantal 
misdrijven tegen de veiligheid van de Staat op, waarvan sommige onder het 
begrip "verraad" vallen. 

Wanneer een militair, die bestemd is om zijn land te dienen, verraad pleegt, 
geldt dit uiteraard als een van de ernstigste misdrijven. Vandaar dat, náást de 
artikelen uit het Wetboek van Strafrecht, ook het Wetboek van Militair 
Strafrecht hieromtrent strafbepalingen bevat. 

77 (1) MS "De militair, die in tijd van oorlog opzettelijk de vijand hulp verleent of de 
Staat tegenover de vijand benadeelt wordt, als schuldig aan m i l i t a i r 
ver ra a d, gestraft met de dood, levenslange gevangenisstraf of tijdelijke 
van ten hoogste twintig jaren." 

271. - Verspieding. - In de oorlog tracht iedere partij zich inlichtingen 
te verschaffen omtrent de tegenstander, en tevens te voorkomen dat inlich
tingen omtrent de eigen partij in handen van de tegenstander vallen. Spion
nage en contra-spionnage werken zo onopvallend mogelijk, ten voordele van 
de eigen partij en tot schade van de vijand. 

Dat ook door middel van de strafwet naar bescherming tegen deze activiteit 
wordt gezocht, behoeft niet te verbazen. 

78 MS Niet slechts degene, die opzettelijk ten behoeve van de vijand militaire 
gegevens tracht te verzamelen, is dan ook als schuldig aan verspieding straf
baar, doch ook degene, die in tijd van oorlog ter sluik, onder een vals voor
wendsel, vermomd, of langs slinkse wegen een belangrijk militair object 
betreedt of tracht te betreden, alsook degene, die in tijd van oorlog opzettelijk 
opmetingen doet, of foto's, tekeningen of beschrijvingen maakt van enige 
zaak van militair belang. 
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De desbetreffende bepalingen zijn ruim geredigeerd, zo ruim dat zelfs een 
ijverige, doch onschuldige journalist er door kan worden getroffen. Daarom 
is bepaald, dat in sommige gevallen de dader vrijuit gaat als blijkt, dat hij 
niet ten behoeve van de vijand heeft gehandeld. 

Niet strafbaar is degene, wiens bestraffing strijdig zou zijn met de beginselen 
van het oorlogsrecht of met een geldig internationaal verdrag (zie pt 262). 38 MS 

Zo mag iemand, die volgens de regels van het oorlogsrecht geen spion is, niet 
als spion worden gestraft, ook al zou hij onder de Nederlandse bepalingen 
van verspieding vallen. Derhalve gaat de vijandelijke militair die (met- 29 LOR 
vermomd) inlichtingen tracht in te winnen of die openlijk berichten over- 119 OA 96 
brengt, vrijuit (zie ptn 262 en 456) . 

272. - Schending van een in krijgsgevangenschap gegeven belofte. - Het 
staat een krijgsgevangene volkomen vrij, pogingen tot ontvluchting aan te 67 OA 96 
wenden. Hij kan hiervoor slechts disciplinair worden gestraft (zie pt 452). 50VBK 

Men stelt zich echter internationaal op het standpunt, dat een krijgs
gevangene, die hetzij een zekere mate van bewegingsvrijheid heeft verkregen, 
hetzij tijdelijk of voorgoed uit de krijgsgevangenschap ontslagen is, op grond 
van een door hem gegeven belofte of aangenomen voorwaarde, en die in strijd 
met die belofte handelt, danwel die voorwaarde schendt, zeer streng mag 
worden gestraft. Vandaar dat ook het Wetboek van Militair Strafrecht, voor 
het geval deze handelingen gepleegd worden door iemand die zich in Neder
landse krijgsgevangenschap bevindt of daaruit voorwaardelijk is ontslagen, 
hiertegen de doodstraf, levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten 79 MS 
hoogste twintig jaren bedreigt. 

Zie hierbij hetgeen omtrent het geven van het erewoord is medegedeeld in 
pt452. 

273. - Bekendmaken van geheimen enz. - Strafbaar is de militair die 82 MS 
opzettelijk een stuk, een bericht of een inlichting omtrent de defensie waarvan 
hij weet dat de geheimhouding door het belang van de Staat wordt geboden, 
bekend maakt aan een ander dan die daarmede uit de aard zijner betrekking 
bekend mag zijn. Een soortgelijke bepaling betreft het in handen spelen of 
laten korrien van voorwerpen, behorende tot het krijgsmaterieel. 

De strafbaarheid bestaat ook reeds in vredestijd en ook dan, indien niet 
gehandeld is met de bedoeling, de vijand te bevoordelen. 

§ 55. 
Schending van krijgsplichten, zonder het oogmerk, de vijand hulp 

te verlenen of de Staat tegenover de vijand te benadelen. 
27 4. - Overgeven, ontruimen en verlaten van een plaats, post of vaartuig. -

De zwaarste straffen worden bedreigd tegen de bevelvoerende militair die 84 MS 
opzettelijk een onder zijn bevelen staande versterkte of bezette plaats of post, 
of wel een deel van de vloot of het leger aan de vijand overgeeft zonder alles 
gedaan te hebben wat zijn plicht onder die omstandigheden van hem eiste. 
Eigendunkelijke ontruiming of verlating is in dezelfde mate strafbaar (zie 
pt 316). 

215 

Y-cie
.n

l



274-278 

Evenzeer met de zwaarste straffen is strafbaar de militair die zijn plicht, 
met de onder zijn bevelen staande krijgsmacht de vijand op te zoeken, aan het 
gevecht deel te nemen, de vijand te vervolgen of tegen hem stand te houden, 
opzettelijk verzaakt, danwel die krijgsmacht buiten noodzaak naar onzijdig 
gebied doet uitwijken. 

Hetzelfde geldt voor hem, die opzettelijk bij een gevecht met de vijand 
85 MS zonder last van de hoogst-aanwezige militair het teken van overgave geeft, 

of die het krijgsvolk tracht te ontmoedigen, te misleiden of in verwarring te 
brengen. 

275. - Zich onttrekken aan gevaar. - Met gevangenisstraf van ten hoogste 
vijftien jaar wordt gestraft: 

86 MS Ie. de militair die opzettelijk bij een gevecht met de vijand, met schending 
van zijn plicht, hetzij op de vlucht gaat, hetzij enig oorlogsmaterieel ver
nielt, beschadigt of onbruikbaar maakt, hetzij zich van wapen, munitie 
of uitrusting ontdoet, hetzij zich krijgsgevangen geeft; 

2e. de militair die zich in tijd van oorlog opzettelijk, hetzij ter sluik, hetzij 
door een listige kunstgreep of een samenweefsel van verdichtsels, hetzij 
door dronkenschap of zelfverminking aan het gevecht of aan het ogen
blikkelijk gevaar in het gevecht onttrekt. 

Pleegt de militair een en ander als bevelvoerend militair of zet hij tevens 
anderen tot een der genoemde handelingen aan, dan kan de zwaarste straf 
worden opgelegd. 

276. - Doen mislukken van een militaire operatie, enz. - Strenge straffen 
87, 94 MS worden bedreigd tegen degene, die in tijd van oorlog, hetzij opzettelijk, hetzij 

door zijn schuld, een militaire operatie doet mislukken, of aan wiens schuld 
het verlies van een plaats, post of deel van de krijgsmacht te wijten is (zie 
pt 316). 

Strafbaar is ook de militair aan wiens schuld (dus onachtzaamheid, zorge-
95 MS loosheid) te wijten is dat een plaats of post, of een deel van de krijgsmacht 

door de vijand wordt overvallen. 

277. - Eigenmachtig aanknopen van betrekkingen. - Het is op straffe 
88 (le) MS verboden, zich zonder verlof van de ter plaatse aanwezige, met het hoogste 

gezag beklede militair in betrekking te stellen met iemand die zich bij de 
vijandelijke krijgsmacht of in 's vijands macht bevindt, of met een vijandelijke 
onderdaan. 

§ 56. 

Misdrijven, waardoor de militair zich aan de vervulling 
van zijn dienstverplichtingen onttrekt. 

278. - Algemene opmerkingen. - Al breken er ook voor de militair, zelfs 
in tijd van oorlog, zo nu en dan perioden aan, waarin hij verlof of bewegings
vrijheid geniet en dus niet op een bepaalde plaats tot het verrichten van dienst 
aanwezig behoeft te zijn, over het algemeen rust op hem de verplichting, zich 
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daar te bevinden waar zijn plicht als militair hem roept. Ongeoorloofde 
afwezigheid heeft tot gevolg, dat de militair de hem opgedragen taak niet lwn 
vervullen maar ook, dat hij niet ter beschikking is van de commandant, die 
hem wellicht een opdracht wenst te geven. De militair is dan als zodanig 
onbruikbaar. Deze onbruikbaarheid is nadelig voor de goede gang van zaken 
in de krijgsmacht en dient derhalve met alle ten dienste staande middelen 
te worden voorkomen. 

Daarom bedreigt het Wetboek van Militair Strafrecht strenge straffen in 
geval van ongeoorloofde afwezigheid. Deze kan zich uiteraard in verschillen
de vormen voordoen. Deze vormen zullen hierna afzonderlijk worden be
sproken (ptn 279-282) . 
Opmerking: Onder "ongeoorloofde afwezigheid" valt ook het zonder vergunning en zonder 

geldige reden achterblijven van een verleend verlof. 

Maar ook een niet-afwezige militair kan zich aan de vervulling van zijn 101 MS 

dienstverplichtingen onttrekken. Men denke aan de militair die een ziekte, 
kwaal of gebrek simuleert, of die zijn commandant door bedriegelijke mid-
delen weet te bewegen, hem een verlof te verlenen, dat hem niet verleend zou 
zijn, indien zijn commandant hem had doorzien. In dezelfde categorie valt de 
militair, die zich opzettelijk ongeschikt maakt of laat maken voor de ver
vulling van zijn dienstverplichtingen, bijv. door zelfverwonding of het zich 
zelf toedienen van voor de gezondheid schadelijke stoffen. In al deze gevallen 
onttrekt de militair zich gedurende zekere tijd aan de vervulling van zijn 
dienstverplichtingen en deze tijd wordt ten aanzien van de strafbaarheid met 
afwezigheid gelijk gesteld. 

In nauw verband met de afwezigheidsdelicten behandelt het wetboek het 102 MS 
geknoei met verlofpassen e.d. Strafbaar is o.m. het vervalsen van een verlofpas, 103 MS 

het opzettelijk gebruik maken van een vervalste verlofpas en het opzettelijk 
gebruik maken van eens anders reisorder of verlofpas als ware men de daarin 
genoemde persoon. 

279. - Aan schuld te wijten ongeoorloofde afwezigheid. - De lichtste vorm 96 MS 

van ongeoorloofde afwezigheid doet zich voor als deze afwezigheid aan de 
schuld van de dader te wijten is. Het klassieke voorbeeld is de militair die 
verlof heeft aangevraagd, verzuimt, zich te overtuigen of hem dit is verleend 
en te goeder trouw, zij het op losse gronden, aannemende dat de zaak wel in 
orde zal zijn, met verlof vertrekt. Heeft nu de commandant het aangevraagde 
verlof niet verleend, dan is de militair ongeoorloofd afwezig. Hij weet dit 
echter niet, en hij heeft het ook niet zo gewild. Zijn fout is gelegen in zijn 
nalatigheid, om zich voor zijn vertrek behoorlijk op de hoogte te stellen. 
Daarom zegt men van een dergelijke ongeoorloofde afwezigheid, dat zij aan 
schuld te wijten is. Van opzet is echter geen sprake. 

Doorgaans zal de dader mild kunnen worden behandeld, doch geheel vrijuit 
gaat hij niet, want hij mag niet zo slordig en onachtzaam zijn. vVat de moge
lijkheid van bestraffing betreft, is de regeling in tijd van vrede als volgt: 
a. duurt de afwezigheid in tijd van vrede korter dan een dag, dan is slechts 

sprake van een eigenlijk hrijgstuchtelijk vergrijp, en komt dus uitsluitend 
krijgstuchtelijke correctie in aanmerking; 
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b. duurt de afwezigheid in tijd van vrede ten minste een dag en ten hoogste 
30 dagen, dan is sprake van een strafbaar feit, dat echter krijgstuchtelijk 
kan worden afgedaan; al naar gelang de omstandigheden zal de dader 
dus door zijn commandant kunnen worden gestraft, of naar de krijgsraad 
kunnen worden verwezen, die tot 6 maanden gevangenisstraf kan op
leggen; 

c. duurt de afwezigheid in tijd van vrede langer dan 30 dagen, dan wordt zij 
98 MS behandeld als desertie (zie pt 281) en is krijgstuchtelijke afdoening niet 

mogelijk. 

Het spreekt wel van zelf, dat men in tijd van oorlog strenger moet zijn. 
Slordigheid, onachtzaamheid en nalatigheid kunnen dan gevolgen hebben, 
niet minder ernstig dan de gevolgen van opzettelijk gepleegde handelingen. 
Reeds een afwezigheid van zeer korte duur kan dan de dienst in gevaar 
brengen. Daarom geldt in tijd van oorlog de volgende regeling: 

96 MS aa. duurt de afwezigheid in tijd van oorlog niet langer dan vier dagen (hier
onder valt dus ook afwezigheid, korter dan een dag durende), dan vormt 
zij een strafbaar feit, dat krijgstuchtelijk kan worden afgedaan, doch ook 
kan leiden tot verwijzing naar de krijgsraad, die alsdan tot gevangenis
straf van ten hoogste een jaar kan veroordelen; 

bb. duurt de afwezigheid in tijd van oorlog langer dan vier dagen, dan wordt 
zij behandeld als desertie (zie pt 281) en is krijgstuchtelijke afdoening 
niet mogelijk. 

Bijzondere bepalingen zijn van toepassing indien de afwezigheid er toe 
leidt, dat de militair een bevolen reis naar of van een plaats buiten Nederland, 

96 (2e, 4e) MS of een bevolen reis met een oorlogsvaartuig geheel of gedeeltelijk verzuimt 
(zogenaamd "achterzeilen"), of in tijd van oorlog een ontmoeting met de 
vijand misloopt. 

Schematisch voorgesteld is de regeling t.a.v. de aan schuld te wijten onge
oorloofde afwezigheid dus: 

in tijd van vrede: 

dagen 0 30 
·.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.·.-.-.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

in tijd van oorlog: 
dagen O 1 4 

-.-.·.-.-.-.-.-.-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Hierbij betekent: 
------- krijgstuchtelijke afdoening mogelijk 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. : strafrechtelijke behandeling mogelijk 
xxxxxxxxx: strafrechtelijke behandeling als desertie. 

280. - Opzettelijke ongeoorloofde afwezigheid. - Bij de opzettelijke on-
97 MS geoorloofde afwezigheid hebben wij te maken met een heel wat bedenkelijker 
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mentaliteit van de dader dan bij de aan schuld te wijten ongeoorloofde 
afwezigheid. Opzettelijke ongeoorloofde afwezigheid doet zich voor, indien 
de militair, hoewel wetende of ernstig vermoedende dat hij op generlei wijze 
gerechtigd is, afwezig te zijn of te blijven van de plaats, waar hij zich tot de 
vervulling van zijn dienstverplichtingen moet bevinden, niettemin daarvan 
afwezig is of blijft. Hoewel wetende of ernstig vermoedende dat de plicht hem 
roept, geeft hij aan die roepstem geen gehoor. 

Voorbeelden: 

1. Soldaat P vraagt bewegingsvrijheid aan; hoewel hem wordt mede
gedeeld, dat de gevraagde bewegingsvrijheid hem niet is verleend, 
verlaat hij niettemin zijn onderdeel en gaat naar huis. 

2. Soldaat S vraagt bewegingsvrijheid aan; hoewel hem door de ser
geant van de week wordt medegedeeld, dat deze hem waarschijnlijk 
niet zal worden verleend, omdat de wacht moet worden versterkt, 
vertrekt hij zonder de beslissing van de CC af te wachten. 

Het ligt voor de hand, dat op deze vorm van ongeoorloofde afwezigheid 
strengere straffen zijn bedreigd dan op de in het vorige punt behandelde 
vorm. Bovendien is de mogelijkheid tot krijgstuchtelijke afdoening beperkter 
dan bij de aan schuld te wijten ongeoorloofde afwezigheid. 

Voor tijd van vrede is de regeling als volgt: 

a. duurt de afwezigheid korter dan een dag, dan is slechts sprake van een 
eigenlijk krijgstuchtelijk vergrijp en komt dus uitsluitend krijgstuchte
lijke correctie in aanmerking; 

b. duurt de afwezigheid van 1 tot 8 dagen, dan vormt zij een strafbaar feit, 
met mogelijkheid van krijgstuchtelijke afdoening; 

c. duurt de afwezigheid langer dan 8 dagen, dan is krijgstuchtelijke afdoe-

97MS 

ning niet mogelijk en wordt de dader dus naar de krijgsraad verwezen 
(duurt de afwezigheid langer dan 30 dagen, dan volgt behandeling als 98 MS 
desertie, zie pt 281) . 

In tijd van oorlog is: 97 MS 
aa. elke opzettelijke ongeoorloofde afwezigheid, van hoe korte duur ook, 

een straf baar feit; doch indien de afwezigheid niet langer dan één dag 
(tijdens de 2de Wereldoorlog krachtens een bijzondere bepaling: niet s E/ 53 
langer dan 4 dagen) duurt, is krijgstuchtelijke afdoening mogelijk; 

bb. duurt de afwezigheid in dit geval niet langer dan 4 dagen, dan kan de 
militaire rechter tot ten hoogste twee jaren gevangenisstraf opleggen; 

cc. duurt de afwezigheid in tijd van oorlog langer dan 4 dagen, dan wordt zij 
behandeld als desertie (zie pt 281). 98 MS 

Schematisch voorgesteld (voor de betekenis van de tekens zie pt 279) is de 
regeling t.a.v. de opzettelijke ongeoorloofde afwezigheid dus: 
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in tijd van vrede: 
dagen 0 1 8 

30 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

in tijd van oorlog: 
dagen 0 1 4 

--(--) 
-.-.-.-.-.-. -xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx 

281. - Desertie. - Het kenmerkende van desertie in engere zin is 
98 (le) MS verwijdering, waarbij de dader het oogmerk heeft, zich voorgoed aan zijn 

dienstverplichtingen te onttrekken. 
Bij de desertie is dus niet in de eerste plaats van belang, hoe lang de dader 

afwezig is geweest, doch met welke bedoelingen hij zich heeft verwijderd. 
Kan men bewijzen, dat hij het oogmerk heeft gehad, zich voorgoed aan zijn 
dienstverplichtingen te onttrekken, dan kan een veroordeling volgen, ook al 
heeft de ongeoorloofde afwezigheid maar enkele minuten geduurd. Dit bewijs 
zal niet altijd gemakkelijk te leveren zijn; in sommige gevallen zal het kunnen 
worden ontleend aan een achtergelaten brief, aan mededelingen, door de 
dader aan getuigen gedaan, aan de omstandigheid dat de dader zijn gehele 
militaire uitrusting heeft verkocht en passage voor Zuid-Amerika heeft ge
boekt, enz. 

106 MS Opmerking: Onder zich verwijderen wordt bij desertie ook verstaan het zich schuil houden, 
afwezig blij, en of achterblij\'en van de plaats waar de militair zich ter ver
vulling van de op hem rustende dienstverplichtingen behoort te bevinden. 

Desertie kan zich echter ook no{!. in andere gedaanten voordoen. 
98 (2e) MS Gelijk in de ptn 279 en 280 reeds is opgemerkt, wordt als schuldig aan 

desertie ook gestraft de militair, wiens ongeoorloofde afwezigheid (en nu is 
het onverschillig of deze aan zijn schuld te wijten, dan wel opzettelijk gepleegd 
is) in tijd van vrede langer dan 30 dagen, in tijd van oorlog langer dan 4 dagen 
duurt. 

En ten slotte maakt zich ook schuldig aan desertie de militair die tengevolge 
98 (3e) MS van opzettelijk gepleegde ongeoorloofde afwezigheid een bevolen reis naar of 

van een plaats buiten Nederland of een bevolen reis met een oorlogsvaartuig 
geheel of gedeeltelijk verzuimt (zogenaamd "opzettelijk achterzeilen"). 

282. - Strafverzwarende omstandigheden. - In het bestek van dit boek
werk zal niet dieper worden ingegaan op de straffen, welke het wetboek op de 
hierboven behandelde afwezigheidsdelicten heeft gesteld. 

99MS Vermeld zij slechts, dat de gestelde strafmaxima worden verhoogd indien 
zich bijzondere omstandigheden voordoen, zo bijv. in geval van recidive, 
indien twee of meer personen gezamenlijk het misdrijf plegen, indien een 
bevelvoerend militair de schuldige is, enz. 

De zwaarste straf, namelijk de dood, levenslange gevangenisstraf of tijde-
100 MS lijke van ten hoogste 20 jaren is bedreigd op desertie naar de vijand en op 

desertie, in tijd van oorlog, van de veiligheidstroepen of uit een door de 
vijand aangevallen of met aanval bedreigde plaats of post. 
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§ 57. 

Misdrijven tegen de ondergeschiktheid, I. 

Algemeen. 

"Rank is the guinea stamp of disciplinary power, and any system that 
challenges this power is a deterrent to effective discipline." 

P. H.H. Bryan: The Anatomy of Discipline. 

283. - Bescherming van de meerdere. - Dat de Overheid bijzondere maat
regelen heeft getroffen om de militaire meerdere te beschermen, behoeft geen 
verwondering te wekken. De meerdere immers is (om het kort te zeggen) het 
orgaan waardoor de Overheid haar wil overbrengt op de massa van de strijd
macht. Zolang de bevelen van de meerderen nog worden opgevolgd, is een 
troep nog niet verloren, hoe hachelijk de omstandigheden ook mogen zijn, 
waarin zij zich bevindt. Omgekeerd is een leger, voorzien van een machtige 
uitrusting en geplaatst in een gunstige opstelling, doch verkerend in een 
toestand van anarchie, een gemakkelijke prooi voor een minder sterke, doch 
goed gedisciplineerde tegenstander. 

De strafwet zal dus in de eerste plaats strenge bestraffing van ongehoor
zaamheid aan een ontvangen bevel mogelijk moeten maken. Van de straf
bedreiging gaat een sterke afschrikwekkende, praeventieve werking uit. Op 
bijzonder ernstige vormen van ongehoorzaamheid zullen uiteraard ook bij
zonder strenge straffen moeten worden bedreigd. 

Doch ook langs andere weg moet gehoorzaamheid in de hand gewerkt en 
ongehoorzaamheid voorkomen worden. Op een andere plaats in dit boekwerk 
(zie pt 88) werd er reeds op gewezen, dat de ondergeschiktheid "de ziel" van 
de militaire dienst is, en dat op grond daarvan de militair zich tegenover zijn 
meerdere correct behoort te gedragen. Te dezer plaatse zal niet worden 
herhaald, hetgeen in het kader van de bespreking van de tucht en het tucht
recht reeds hieromtrent is medegedeeld (zie o.a. § 19). Van de militair, die 
zich behoorlijk gedraagt tegenover zijn meerdere, kan met reden worden 
verwacht dat hij ook de bevelen van die meerdere zal opvolgen. 

Onbehoorlijk gedrag daarentegen is doorgaans een symptoom van een 
geest van verzet. Bepaalde ernstige vormen van onbehoorlijk gedrag tegen
over een meerdere moeten dan ook streng kunnen worden gestraft, en krijgs
tuchtelijke bestraffing is dan veelal niet voldoende. 

De wetgever heeft dan ook een aantal gedragingen, die strijdig zijn met de 
eis van gehoorzaamheid en ondergeschiktheid, als misdrijven opgenomen in 
het Wetboek van Militair Strafrecht, en wel in Titel IV onder de verzamel
naam van "misdrijven tegen de ondergeschiktheid". 

Men kan deze misdrijven in drie groepen onderscheiden, te weten: 

ernstige vormen van onbehoorlijk gedrag tegen een meerdere (zie pt 284); 108-113 MS 

ongehoorzaamheid (opzettelijk gepleegd, of aan onachtzaamheid te wijten) 114-115 MS 
(zie§ 58) ; 

daden van geweld en plichtverzaking onder bijzonder ernstige omstandig- 116-127 MS 
heden (zie ptn 285-287) . 
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Van deze drie groepen vormt de ongehoorzaamheid eigenlijk de kern, de 
spil waar alles om draait. Daarom wordt de ongehoorzaamheid in § 58 
uitvoeriger behandeld dan de beide andere groepen van misdrijven. 

284. - Ernstige vormen van onbehoorlijk gedrag tegenover een meerdere. 
- Smaad, smaadschrift, laster, lasterlijke aanklacht en eenvoudige belediging 

261-271 SR zijn reeds in het gemene strafrecht als misdrijven strafbaar gesteld. Terzake 
van al deze vormen van belediging vindt doorgaans vervolging slechts plaats 

269 SR op klacht van hem, tegen wie het misdrijf is gepleegd. 
De bescherming, aldus verleend aan een ieder, is echter niet voldoende 

voor de militaire meerdere. Daarom stelt het Wetboek van Militair Strafrecht 
108-110 MS verschillende vormen van belediging, bedreiging, beschimping en bespotting 

van een meerdere strafbaar, bedreigt het zwaardere straffen tegen de militair 
111-113 MS die zich opzettelijk, al dan niet in dienst, tegenover een meerdere aan smaad, 

smaadschrift, laster of lasterlijke aanklacht schuldig maakt en maakt het ver
lll MS volging terzake van al deze feiten ambtshalve, dus ook als geen klacht is 

ingediend, mogelijk wanneer zij gepleegd worden door een militair tegen een 
meerdere. 

Strafbaar is ook de militair die naar aanleiding van een dienstaangelegen
ll2 MS heid een meerdere tot een tweegevecht uitdaagt, de militair die zodanige 

uitdaging overbrengt en de meerdere die haar aanneemt. 

285. - Feitelijke insubordinatie. - Terwijl als insubordinatie elke hande
ling, in strijd met de ondergeschiktheid, kan worden aangemerkt, moet men 
onder feitelijke insubordinatie verstaan: inbreuk op de ondergeschiktheid 
door een daad, tegen een meerdere gericht. 

ll7 MS De wet verklaart schuldig aan feitelijke insubordinatie de militair die 
opzettelijk 

een meerdere feitelijk aanrandt, 
zich met geweld tegen hem verzet, 
zich met bedreiging tegen hem verzet, 
hem van zijn vrijheid van handelen berooft, danwel 
hem door geweld of bedreiging met geweld dwingt tot het volvoeren ol 

tot het nalaten van een dienstverrichting. 
Op dit misdrijf in zijn eenvoudigste vorm staat gevangenisstraf van ten 

ll7, ll8, hoogste acht jaar. Al naar gelang van de omstandigheden waaronder het feit 
120 MS wordt gepleegd of van de gevolgen daarvan, zijn echter aanzienlijk zwaardere 

straffen mogelijk, doch reeds bij eenvoudige feitelijke insubordinatie geniet 
de meerdere, tegen wie het feit wordt gepleegd, een veel krachtiger bescher
ming dan die, welke hij aan de bepalingen van het gemene strafrecht zou 
kunnen ontlenen. 

300 SR Geeft de ene burger de ander een klap, dan kan hij terzake van mishande-
ling worden gestraft met ten hoogste twee jaar gevangenisstraf. Doch geeft de 
mindere zijn meerdere een klap, dan is dit feitelijke insubordinatie en is het 
strafmaximum al direct viermaal zo hoog. 

284 SR Hij die een ander door geweld of bedreiging daarmede dwingt iets te doen 
of niet te doen, kan tot negen maanden gevangenisstraf krijgen. Doch pleegt 
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een mindere dit feit tegen een meerdere, dan is het alweer feitelijke insubor
dinatie met een maximum van acht jaar gevangenisstraf. 

286. - Muiterij. - Plegen twee of meer militairen in vereniging feitelijke 
insubordinatie, dan spreekt men van muiterij. Hierop staat alweder een hoger 119 MS 

strafmaximum dan bij de feitelijke insubsordinatie zelf bedreigd wordt. 
De doodstraf wordt bedreigd bij: 120 MS 
feitelijke insubordinatie in tijd van oorlog, en 
muiterij aan boord van een oorlogsvaartuig, zich ergens bevindende waar 

geen onmiddellijke hulp te verkrijgen is (dus ook buiten tijd van oorlog). 

287. - Militair oproer. - Men spreekt van militair oproer, wanneer vijf of 
meer militairen samenrotten Oll). in vereniging hun plicht te verzaken, en het 124-125 MS 

tot enige feitelijkheid of bedreiging daarmede gekomen is. Ook op dit misdrijf 
staan vanzelfsprekend zware straffen bedreigd. Bovendien blijft een ieder der 
samenrottende militairen verantwoordelijk voor de bijzondere, door hem 
bedreven feiten. 

§ 58. 

Misdrijven tegen de ondergeschiktheid, ll. 

Ongehoorzaamheid aan een dienstbevel. 

"Den Oorlogh heeft maer twee Pilaeren, dat is: 't Bevel ende de 
Gehoorsaemheij t." 

(Aantekening van Prins Frederik Hendrik, kapitaal-generaal 
van de Verenigde Nederlanden, bij een sententie van de 
Hoge Krijgsraad, 1631). 

"Je ne parle durement à. personne, mais je vous ferai couper la tête 
dans Ie moment que vous refuserez d 'obéir." (Turenne). 

288. - Opzettelijke ongehoorzaamheid. - ,,De militair die weigert of 114 MS 
opzettelijk nalaat te gehoorzamen aan enig dienstbevel, of die zodanig bevel 
eigendunkelijk overschrijdt, wordt, als schuldig aan opzettelijke ongehoor
zaamheid, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar en negen 
maanden." 

Dit wetsartikel stelt onder de naam "opzettelijke ongehoorzaamheid" drie 
vormen van ongehoorzaamheid strafbaar, namelijk: 

het weigeren te gehoorzamen aan enig dienstbevel; 
het opzettelijk nalaten te gehoorzamen aan enig dienstbevel; 
het eigendunkelijk overschrijden van enig dienstbevel. 

Het misdrijf van opzettelijke ongehoorzaamheid wordt ook wel aangeduid 
als "dienstweigering". Het is beter, deze term slechts te gebruiken bij de 
principiële dienstweigering behandeld in § 79. 

289. - Weigeren te gehoorzamen. - Van een weigering is sprake als de 
mindere door woorden, schriftelijk of door een gebaar (bijv. ,,neen" schud- 114 MS 
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den) te kennen geeft, dat hij niet voornemens Îs het bevel op te volgen. De 
weigering draagt een bijzonder ernstig karakter, doordat zij een brute 
schending van de tucht oplevert, vaak gepleegd in bijzijn van andere minde
ren. De gevolgen voor de dienst zijn bij ongehoorzaamheid in de vorm van een 
weigering door het openlijk karakter daarvan echter vaak minder ernstig, 
omdat de meerdere, ter zake van wiens bevel de weigering plaats heeft, ter
stond weet waar hij aan toe is, en dus maatregelen kan nemen (de weiger
achtige in arrest stellen, en het bevel aan een ander militair geven). 
Opmerkingen: a. Een voorwaardelijke weigering als bij v. ,,Ik doe het niet, tenzij .. .. . . .. ", 

staat gelijk met een absolute. De mindere heeft niet het recht voorwaarden 
te stellen. 

b. Reeds de enkele weigering is strafbaar, ook al voert de betrokken mindere 
later het bevel toch uit. Deze omstandigheid zal echter over het algemeen 
wel verzachtend werken. 

114 MS 290. - Opzettelijk nalaten te gehoorzamen. - Het opzettelijk nalaten te 
gehoorzamen vormt doorgaans een veel minder brute schending van de 
tucht, dan de weigering. Immers de militair, die het bevel krijgt, laat nu niet 
openlijk blijken, dat hij niet voornemens is, dit bevel op te volgen. Mogelijk 
komt het denkbeeld, om niet te gehoorzamen ook eerst later bij hem op. 

Maar juist hierdoor kunnen de gevolgen van deze vorm van ongehoor
zaamheid voor de dienst veel bedenkelijker zijn. Immers de meerdere, die het 
bevel heeft gegeven en die op geen weigering is gestuit, zal over het algemeen 
geneigd zijn, er op te vertrouwen dat zijn bevel zal worden opgevolgd. Er 
bestaat voor hem geen aanleiding tot het nemen van maatregelen. Veelal 
bemerkt hij pas, dat zijn bevel niet opgevolgd is, als het al te laat is om het 
kwaad te voorkomen of te herstellen. 

De wetgever heeft om deze redenen het weigeren en het opzettelijk nalaten 
gelijkelijk strafbaar gesteld. 
Opmerkingen: a. Gedeeltelijke of verkeerde opvolging van het bevel, mits opzettelijk 

geschied, staat wat de strafbaarheid betreft gelijk met algehele opzettelijke 
niet-opvolging. Het bevel vormt een geheel en moet in zijn geheel 
worden opgevolgd. 

b. Van het opzettelijk nalaten moet worden onderscheiden het nalaten 
uit onachtzaamheid (zie over deze laatste vorm van ongehoorzaamheid 
pt 299). 

291. - Eigendunkelijk overschrijden van een dienstbevel. - In dit geval 
volgt de mindere het dienstbevel wel op, doch bij de uitvoering daarvan doet 
hij eigendunkelijk (dus zonder zich aan gegeven orders of aan het dienstbelang 
te storen) méér. 

Niet ieder "meer doen" dan opgedragen werd, is onjuist en strafbaar. 
Wanneer het "meer doen" een gevolg is van gezonde dienstijver, zal niemand 
er aan denken, de dader lastig te vallen, laat staan te straffen. 

Voorbeeld: 
Een militair krijgt opdracht, zijn geweer grondig te reinigen alvorens 
met bewegingsvrijheid te vertrekken. Hij reinigt zijn geweer, doch geeft 
daarna zijn gehele kleding en uitrusting een extra-beurt. 

Doch anders ligt de zaak, wanneer het "meer doen" op zodanige wijze 
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geschiedt, dat daardoor ofwel het met het bevel beoogde doel niet wordt 
bereikt, ofwel andere dienstbelangen in de verdrukking komen. 

T' oorbeeld: 
Ter verbetering van het schootsveld krijgt een luitenant opdracht, met 
zijn peloton een aantal gemerkte bomen uit een bos om te hakken. Hij 
doet dit, doch, van geen ophouden wetende, hakt hij het hele bos om, 
waardoor de camouflage van de opstelling verloren gaat. 

292. - Dienstbevel.- In de vorige punten zijn de verschillende vormen van 
opzettelijke ongehoorzaamheid aan een dienstbevel besproken. In § 16 is 
reeds sprake geweest van de vereisten, waaraan een dienstbevel behoort te 
Yolcloen. Thans dienen de strafrechtelijke aspecten van het vraagstuk "dienst
bevel en gehoorzaamheidsplicht" (zie ook de "opmerking" bij pt 81) nader 
te worden belicht. Terwille van de duidelijkheid en de volledigheid zal hier 
en daar herhaling van hetgeen in § 16 is medegedeeld niet kunnen worden 
\'ermeden. 

Een bevel is een dienstbevel indien het: 
a. door een militaire meerdere is gegeven aan een militaire mindere (al clan 

niet door tussenkomst van een derde); 
b. enig militair dienstbelang betreft. 

,vat het vereiste sub a betreft, zij verwezen naar hetgeen omtrent de ver
houding van meerdere tot mindere is medegedeeld in § 9. Dat de bevoegd
heid van de meerdere niet ophoudt wanneer deze in burgerkleding gekleed is, 
werd reeds in pt 80 onderstreept. 

Uit het vereiste sub b volgt, dat het onderwerp van het bevel in geen geval 
vreemd mag zijn aan de belangen van de dienst. Het bevel hoeft niet bepaald 
betrekking te hebben op een dienstverrichting, doch er moet een zeker ver
band bestaan tussen het bevel en het dienstbelang (zie ook pt 384). 

Een nauwkeuriger omschrijving kan bezwaarlijk worden gegeven. Een 
scherp onderscheid tussen hetgeen wel, en hetgeen niet een dienstbelang is, 
kan lang niet altijd gemakkelijk worden gemaakt. 

Voorbeelden: 
1. Een bevel tot deelname aan een militaire oefening betreft onge

twijfeld een dienstbelang. 

2. Geeft een officier aan een soldaat het bevel, in een winkel een kistje 
sigaren voor hem te gaan kopen, dan kan men, zonder meer te weten, 
moeilijk uitmaken, of dit bevel een dienstbelaug betreft. Wil de 
officier de sigaren hebben, om er zijn vrienden op te kunnen trac
teren, dan is er zeker geen dienstbelang aanwezig, en is het bevel 
geen dienstbevel. Doch zijn de sigaren bestemd om te dienen als prijs 
bij een op last van hogerhand te houden schietoefening, dan ligt de 
zaak anders. 

Niet nodig is dus, dat het bevel "in dienst" gegeven wordt. Ook buiten 
dienst kan het nodig zijn enig militair belang te dienen en daartoe bevelen te 
geven, die dan zeer zeker evengoed dienstbevelen zijn (men denke aan de 
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plicht van de meerdere, ook buiten dienst op te treden tegen krijgstuchtelijke 
vergrijpen, welk optreden vaak het geven van een dienstbevel nodig doet zijn). 
Opmerkingen: a. Dat het gebruik van het woord "bevelen" of "gelasten" niet wettelijk 

vereist is, werd reeds in pt 79 opgemerkt. 
b. Bij vele militairen leeft nog de veronderstelling, dat men een nevel drie 

keer moet geven, alvorens van strafbare ongehoorzaamheid sprake kan zijn. 
Dit is niet juist. Wie aan het eerste bevel niet gehoorzaamt, is strafbaar, 
zelfs al zou hij aan een herhaald bevel wel gevolg geven. 
Dat men in de practijk in sommige gevallen met een standje volstaat als 
de mindere, na eerst ongehoorzaam te zijn geweest, op ren herhaling van 
het bevel tot inkeer komt, wil volstrekt niet zeggen dat in andere gevallen 
geen krijgstuchtelijke of strafrechtelijke bestraffing zou kunnen volgen. 

c. Een dienstbevel, aan een afr'eling militairen gegeven, wordt geacht te zijn 
gericht tot ieder militair, die van die afdeling deel uitmaakt. 

293. - Geen kadaverdiscipline. - De omstandigheid, dat de wet elke op
zettelijke ongehoorzaamheid aan een dienstbevel strafbaar stelt, brengt velen 
er toe, zich met bezorgdheid af te vragen, of dit niet leidt tot een stelsel van 
"Kadavergehorsam", tot een gehoorzaamheid welke de persoonlijkheid van 
de mindere zodanig op de achtergrond stelt, dat hij niet méér in te brengen 
heeft dan een kadaver, met andere woorden niets. 

Dit laatste is zonder enige twijfel niet de bedoeling van de Nederlandse 
wetgever geweest. Met het stelsel van "kadaverdiscipline" laat zich een toe
passing van eigen initiatief (waarover wij in § 18 hebben gesproken) wel 
zeer slecht verenigen, en ook voor een recht van beklag over een ontvangen 
order (zie§ 46) zou in dat stelsel geen plaats zijn. 

Dus heerst ten oment géén "kadaverdiscipline". vVij willen de militair niet 
verlagen tot een machine die werkt als op de knop gedrukt wordt, die nooit 
klaagt en ... nooit denkt en dus ook nooit eens iets uit zichzelf zal doen. Wij 
erkennen de mens als zodanig, ook al heeft hij de militaire uniform aange
trokken. Wij houden er rekening mede, dat zijn "mens-zijn" niet toelaat, dat 
onder alle omstandigheden slaafse gehoorzaamheid van hem gevorderd wordt 
en wij beseffen terdege, dat er zich gevallen kunnen voordoen, waarin onge
hoorzaamheid aan een bevel straffeloos moet blijven, ja zelfs dat in bepaalde 
gevallen ongehoorzaamheid voor de militair plicht kan zijn. 

294. - Bevel is in de eerste plaats: bevel. - Wil het bovenstaande nu 
zeggen, dat de mindere maar eens van geval tot geval moet gaan uitmaken, 
of hij een hem gegeven bevel al dan niet zal uitvoeren? Volstrekt niet. Immers 
deze consequentie zou er toe leiden, dat niet Je meerdere, doch de mindere 
uitmaakt wat er zal gebeuren, hetgeen lijnrecht zou indruisen tegen de aller
eerste eisen van de krijgstucht. 

2 (I) RK Niet voor niets staat er in het Reglement betreffende de Krijgstucht: ,,de 
ondergeschiktheid is de ziel van de militaire dienst" en men moge deze 
uitdrukking onjuist of niet fraai vinden, er zijn maar zeer weinigen, aan wie 
de bedoeling daarvan ontgaat. 

En op een andere plaats zegt het Reglement, dat de militair de opvolging 
II (2) RK van de hem gegeven dienstbevelen niet afhankelijk mag stellen van zijn 

oordeel omtrent hun strekking en doelmatigheid, doch daaraan zal voldoen 
te goeder trouw en naar zijn beste weten en kunnen. 
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Een gegeven bevel is dus in de eerste en allerbelangrijkste plaats: een bevel. 
Voldoening aan het hem gegeyen bevel is en blijft de eerste plicht van de 
militair. Wel degelijk heeft het "Befehl ist Befehl", hoe onaangenaam dit 
gezegde op zichzelf voor Nederlandse oren moge klinken, (maar wie zich 
daaraan stoot moet dan maar spreken van "bevel is bevel" of van "order is 
order") een zeer grote betekenis, óók voor Nederlandse verhoudingen. Wie 
zich bij het ontvangen van een bevel in de eerste plaats gaat afvragen, of er 
niet iets op dat bevel kan worden aangemerkt, of het wel goed, doelmatig, 
juist geformuleerd, of bevoegd gegeven is, heeft van de eisen, welke de krijgs
tucht stelt, nog niet veel begrepen! 

Ter overdenking: ,.There is only one sort of military obedience - and that is the blind sort. 
Any reader with e\'en a slight amount of battle experience must realize, 
how utterly impossible it is for the myriad receivers of orders in battle to 
attempt to reason th em out, or to seek an explanation." 

P. H.H. Bryan: The Anatomy of Discipline. 

Maar dit alles neemt niet weg, dat er ook dienstbevelen kunnen zijn, waar· 
aan niet behoeft, soms zelfs niet màg worden gehoorzaamd. Ook hieromtrent 
dient in dit bestek iets te worden gezegd, al kunnen wij ons uiteraard niet 
begeven in diepgaande juridische uiteenzettingen *). 

295. - Gevallen, waarin de weegschaal niet dóórslaat. - 'iVij zouden hierbij 
het beeld van een weegschaal willen gebruiken. Niet, omdat naar een even
wicht gezocht wordt, zoals een kruidenier zijn waren afweegt. Maar wèl, 
omdat de zaak draait om de verhouding tussen gewicht en tegenwicht, omdat 
het een kwestie is van "wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen". In de ene 
schaal ligt dan een zeer groot gewicht, te weten het grote belang van een 
algemene, onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan de ontvangen bevelen. 

De mindere, die het bevel ontvangt, legt iets in de andere schaal. Misschien 
slechts zijn algemene tegenzin in het opvolgen van bevelen, zijn luiheid, of 
·iijn gemakzucht. Dat dergelijke tegenwichten niet meetellen ligt voor de hand. 

Het kan ook zijn, dat de mindere meent, dat de meerdere niet aan hèm, 
doch aan een ander het bevel had moeten geven, dat het bevel dus niet billijk 
is. Of, dat het bevel niet erg doelmat ig is en dat hij, de mindere, het heel wat 
beter zou kunnen doen! Ook deze tegenwichten hebben geen invloed, de 
schaal slaat niet door. 

Het kan tenslotte zijn, dat de mindere meent, dat de meerdere niet bevoegd 
is, het bevel te geven. Deze mening op zich zelf levert ook niet voldoende 
tegenwicht op, om de schaal te doen overslaan. De mindere zal hierbij in het 
algemeen moeten denken "dat is zijn zaak, en niet de mijne" (zie ook pt 305). 
·want in de andere schaal ligt nog altijd dat zeer zware gewicht van de alge-

*) De juristen onder de lezers, die O\'er dit onderwerp uitvoeriger willen worden ingelicht , 
\'erwijzen wij o.a. naar l\fr. J. A. Eigeman "l\I il itaire Gehoorzaamheid·' in :\!il. Rechtelijk 
Tijdschrift deel II , blz. 16ï, ,v. H. H eeris "Op de grenzen van de militaire gehoorzaamheids
pl:cht" in M.R.T. deel XX, blz. 586, enige opstellen en redactionele opmerkingen in l\f.R.T. 
XLI blz. 272, 289, 498 en 508 , M.R.T. XLIII blz. 260 en 619, Mrs. D. B. A. Franken en 
R. J. Brunner , H et " 'e tboek nn :\! i!itair Strafrecht" blz. 262 en vlg. , en voor een buiten
landse visie o.a. naa r K. Simmcrlc in "Der b:ndcnde rechtswidrige Befehl im Mililärrecht 
Dcutschlands. der Schweiz, ltaliens und der Tschechoslowakei" (bib!. Vredespaleis). 
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mene gehoorzaamheidsplicht, die op zich zelf al zo belangrijk is, nog afgezien 
van het belang dat met een bepaald bevel wordt beoogd. 

Wij zien dus dat, zolang er niet méér tegen het bevel in te brengen is, dan 
hierboven aangegeven, de schaal onmogelijk naar de andere kant kan door-
slaan, zodat gehoorzaamheid plicht blijft. · 

10 (3) RK De meerdere is aansprakelijk voor zijn bevel. Hij zal zich te verantwoorden 
krijgen indien hij een onbillijk of een ondoelmatig bevel geeft, of indien hij 
zijn bevoegdheid heeft overschreden (zie pt 81). Is dit laatste het geval, dan 

140 MS kan hij zelfs met de rechter te maken krijgen. 
De mindere staat hier echter buiten. Door het bevel op te volgen krijgt hij 

geen eigen aansprakelijkheid, wordt hij niet mede-aansprakelijk tezamen met 
degene die het bevel gegeven heeft. En daarom is er voor hem ook niet de 
geringste aanleiding, het bevel niet op te volgen. 

Opmerking: Er is reeds in pt 83 op gewezen, dat de mindere onder bepaalde omstandigheden 
de meerdere op gepaste wijze opmerkzaam kan maken op een factor , welke deze 

13 RK wellicht over het hoofd heeft gezien of ook \'an zijn beklagrecht gebruik kan 
71 WK maken. 

296. - Gevallen, waarin de weegschaal wèl dóórslaat. - "\!\Tij willen nu 
enkele voorbeelden geven van gevallen, waarin een zó zwaar tegenwicht in de 
schaal kan komen te liggen, dat daardoor de gehoorzaamheidsplicht wordt 
opgeheven, ja zelfs, dat deze in een plicht tot ongehoorzaamheid kan verkeren. 

Wij doen dit met een zekere schroom, eensdeels omdat de practijk zo geheel 
anders kan uitvallen clan de theorie, en het geven van zuivere voorbeelden 
niet gemakkelijk is, anderdeels vanwege het gevaar dat iemand, in een geval 
dat wel wat op een van deze voorbeelden gelijkt, maar toch niet geheel en al 
hetzelfde is, er wellicht ten onrechte toe zou kunnen komen, zijn gedragslijn 
naar dat voorbeeld te richten. 

De lezer zij er daarom nog eens op gewezen, dat gehoorzaamheid aan dienst
bevelen de regel moet zijn, en ook is. Gevallen, als hierna zullen worden 
besproken, doen zich naar verhouding zéér zelden voor en het kan heel goed 
zijn, dat men in zijn gehele militaire loopbaan nimmer in een dergelijk geval 
zal :komen te verkeren. 

In de eerste plaats dan het geval, waarin de drang tot lijfsbehoud, aan ieder 
mens eigen, in het geding komt. In oorlogstijd moet deze drang overwonnen 
worden en zal een bevel moeten worden nagekomen, ook al brengt deze 
nakoming de mindere in levensgevaar. l\Iaar in vredestijd en bij oefeningen 
ligt de zaak anders. Alsdan zal bijv. de mindere, die spoedig last van duize
lingen heeft, en op grond daarvan weigert een bevel, om bij een brandblus
oefening in een dakgoot te gaan staan, op te volgen, straffeloos kunnen 
blijven. 

Zou opvolging van een bevel leiden tot het plegen of <lulden van hande
lingen in strijd met de zeden, dan zal ongehoorzaamheid aan zulk een bevel 
evenzeer straffeloos blijven. 

Is het bevel kennelijk in strijd met de eer of het geweten van de mindere, 
dan zal deze de nakoming daarvan mogen weigeren. 

In deze gevallen weigert de mindere op eigen risico, dat wil zeggen dat zijn 
straffeloosheid slechts bestaat indien zijn che[ of de rechter achteraf zijn 
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houding goedkeurt. Hij zal dus zorg moeten dragen, dat hij zich niet vergist, 
en zijn weigering goed moeten overwegen. 

"\\'anneer een militair een hem gegeven dienstbevel niet opvolgt, stelt hij 
zich aan bestraffing bloot. Doch wanneer hij, bij opvolging van het bevel, zich 
evenzeer aan bestraffing bloot zou stellen omdat de hem opgedragen hande
ling een strafbaar feit is, staat hij voor een dilemma. 

u zijn er ettelijke strafbare feiten van zeer lichte aard, handelingen, waar
van vele mensen de strafbaarheid niet weten, vaak zelfs ook niet aanvoelen. 
De mindere, die een bevel krijgt om een dergelijk feit te plegen, acht zich in 
het algemeen volstrekt niet voor een gewetensconflict geplaatst. Het ver
trouwen, dat hij in zijn meerdere heeft en ook moet hebben, zal hem er toe 
brengen, het bevel zonder meer op te volgen. 

Voorbeeld: 
Een officier gelast (in vredestijd) een patrouille, een bos te betreden, 461 SR 
waar een bordje "Verboden Toegang" staat. De patrouille bedenkt zich 
geen ogenblik en voert de opdracht uit. 

In dergelijke gevallen is het belang, dat mogelijk geschonden wordt (in het 
voorbeeld het belang van de eigenaar van het bos) gering in verhouding tot 
het belang van de gehoorzaamheidsplicht. Bovendien kan men van de min
dere niet vergen dat hij gaat onderzoeken of voor het betreden van het bos 
soms een bijzondere vergunning verkregen is of dat de meerdere op andere 
wijze gerechtigd is, een bevel te geven dat tegen de strafbepaling indruist. 
Hij mag zich op het standpunt stellen, dat àls er eens iets niet in orde mocht 
blijken te zijn, de meerdere dat dan wel in orde zal maken. Hij is immers 
,,gedekt" door het bevel van zijn meerdere? 

Er kunnen zich echter ook gevallen voordoen, waarin hetgeen de mindere 
wordt opgedragen van zodanige aard is, dat deze toch tot nadenken dient te 
komen. 

Voorbeeld: 
Een officier gelast (in vredestijd) aan een militair chauffeur, de voor een 
oefening benodigde benzine bij een particulier garagebedrijf te gaan 
stelen. 

Het belang, dat geschonden wordt bij opvolging van een dergelijk bevel, 
is dan zó groot dat men, in het algemeen, van de mindere zal vergen, dat hij 
dit bevel niet opvolgt op straffe van zèlf voor de gepleegde handeling ver
antwoordelijk te worden gesteld. 

Men zal begrijpen dat in de practijk de keus, waarvoor de mindere zich 
gesteld ziet, clan wel eens zeer moeilijk kan zijn. Ook in dit geval draagt hij 
een zeker risico. Wordt hij strafrechtelijk vervolgd, dan zal uiteindelijk de 
rechter moeten uitmaken, of hij goed gekozen heeft. De rechter zal in zeer 
sterke mate rekening moeten houden met het feit, dat de keus voor de mindere 
zeer moeilijk is geweest. 

In het bijzonder in tijd van oorlog is het voor de niet-juridisch geschoolden, 
en in het algemeen voor degenen die slechts een bescheiden militaire positie 
innemen, uitermate moeilijk, uit te maken wat clan wèl en wat niet geoorloofd 
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is, welke bevelen zij wèl en welke zij niet behoren op te volgen. Daarbij komt 
nog dat de militair weet, dat ongehoorzaamheid in tijd van oorlog zéér streng 
bestraft wordt, ja zelfs dat hij kans loopt om bij ongehoorzaamheid zonder 
vorm van proces te worden neergeschoten. Van hoger-geplaatsten, die een 
grotere kennis, ervaring en verantwoordelijkheid paren aan een beter inzicht, 
wordt dan véél meer gevergd dan van de lager-geplaatsten. 

Wij zullen in dit bestek op deze ir.oeilijke materie niet dieper ingaan. Niet 
onvermeld blijve echter, dat deze materie bijzondere betekenis heeft gekregen 
bij de berechting van zogenaamde oorlogsmisdaden, misdaden tegen de 
menselijkheid e.d. 

Voorbeeld: 
Van een soldaat die bevel krijgt, deel uit te maken van een vuurpeloton 
bij een executie kan men niet vergen dat hij, alvorens dit te doen, nagaat 
of de executie wel rechtmatig is, doch van de generaal, die de last tot 
executie geeft, of zodanige last doorgeeft of bekrachtigt vergt men dit 
wèl. 

Samenvattende komen wij dus tot de conclusie dat er gevallen kunnen zijn, 
waarin de plicht tot gehoorzaamheid moet worden afgewogen tegen een uit 
anderen hoofde op de mindere rustende verplichting, om niet te doen het
geen hem bevolen wordt. 

Evenals in de eerder genoemde voorbeelden slaat de weegschaal slechts dan 
dóór, wanneer het tegenwicht tegen de gehoorzaamheidsplicht zeer zwaar is; 
maar doet dit geval zich voor, dan blijft de ongehoorzaamheid straffeloos, ja 
zelfs kan dan soms een plicht tot ongehoorzaamheid aanwezig zijn. 

De strafwet voorziet in dergelijke gevallen door de bepaling dat niet straf-
40 SR baar is hij, die een feit begaat waartoe hij door overmacht is gedrongen. 

Onder overmacht handelt hij, die in nood of noodtoestand verkeert, die moet 
kiezen tussen twee kwaden. 
Opmerking: In pt 86 werd de bepaling uit het Reglement betreffende de Krijgstucht be

sproken, welke aangeeft, hoe de militair moel handelen indien hem blijkt dat, 
als gevolg van wijziging der omstandigheden of Yan het bestaan van een andere 

12 (2) RK toestand ter plaatse dan door de lastgever werd verondersteld, een hem door 
een meerdere gegeven dienstbevel niet uitvoerbaar is of de uitvoering daarvan 
in strijd zou zijn met het algemeen of militair belang, waarop het bevel betrek
king had. Ook in dit geval verkeert de militair in een "overmachtspositie" en 
mag, ja moet hij de gehoorzaamheidsplicht ten offer brengen aan zijn plicht, 
het algemeen of militair belang, waartoe het bevel gegeven was, te dienen door 
anders te handelen. 

Een andere, voor de hier behandelde materie van belang zijnde bepaling 
uit de strafwet luidt: 

43 SR Niet straf baar is hij, die een feit begaat ter uitvoering van een ambtelijk 
bevel, gegeven door het daartoe bevoegde gezag. 

Een onbevoegd gegeven ambtelijk bevel heft de strafbaarheid niet op, 
tenzij het door de ondergeschikte te goeder trouw als bevoegd gegeven werd 
beschouwd en de nakoming daarvan binnen de kring zijner ondergeschiktheid 
was gelegen. 

Wij volstaan echter met het noemen van deze bepaling; een nadere be-
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spreking, mede van haar toepasselijkheid in verband met het dienstbevel, is 
niet mogelijk zonder diepgaande juridische beschouwingen, welke in dit boek 
achterwege moeten blijven. 

297. - Strafverzwarende omstandigheden. - In pt 288 is medegedeeld, dat 
opzettelijke ongehoorzaamheid wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 114 (1) MS 

hoogste een jaar en negen maanden. 
Dit strafmaximum wordt echter verhoogd, soms zelfs aanzienlijk verhoogd, 

indien het feit onder bepaalde omstandigheden wordt gepleegd. Hiervan 
dienen er enkele te worden genoemd, en wel in de eerste plaats deze, dat het 114 (2) MS 

feit wordt gepleegd in tijd van oorlog. Het strafmaximum wordt dan vier jaar. 
Wordt het misdrijf gepleegd bij een gevecht met de vijand, dan wordt het 114 (3, 5e) MS 

maximum acht jaar. 
Betrof het bevel het werkdadig optreden tegen de vijand, of de bestrijding 

, ! van ogenblikkelijk zeegevaar, dan wordt de schuldige gestraft met de dood, 114 (5) MS 

levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaar. 
Uit de hier genoemde strafmaxima blijkt wel, van hoe grote betekenis de 

gehoorzaamheidsplicht is. 
Maakt de militair zich ten aanzien van dit misdrijf schuldig aan herhaling 114 (3,2e,3e,4e)MS 

(recidive), spant hij met anderen samen om ongehoorzaam te zijn, of zet hij 
tevens een ander tot ongehoorzaamheid aan, dan is op hem eveneens een 
hoger strafmaximum dan het normale toepasselijk. 

Een bijzondere strafverzwarende omstandigheid zal in het volgende punt 
iets uitvoeriger worden besproken. 

298. - Het wijzen op de strafbaarheid. - Indien de militair, die zich 114 (3, Ie) MS 

schuldig maakt aan opzettelijke ongehoorzaamheid, opzettelijk in die on
gehoorzaamheid volhardt, nadat een meerdere hem uitdrukkelijk op zijn 
strafbaarheid heeft gewezen, dan kan hij worden gestraft tot het dubbele van 
het maximum dat op hem toepasselijk zou zijn, indien deze strafverzwarende 
omstandigheid niet aanwezig was. 

De reden voor deze bepaling behoeft nauwelijks te worden toegelicht. De 
militair behoort zonder meer al te weten, dat hij aan een dienstbevel heeft te 
gehoorzamen, en dat hij strafbaar is indien hij dit niet doet. Maar als een 
meerdere hem daarna nog uitdrukkelijk op zijn strafbaarheid wijst, en hij 
niettemin bij zijn onjuiste houding blijft, verdient hij zijn straf dubbel en 
dwars, en die dubbele bestraffing maakt de wet dan ook mogelijk. Wie zo 
extra goed gehoord heeft, moet maar extra goed voelen! 

Toch is er aanleiding om de meerderen er op te wijzen, dat zij spaarzaam 
moeten zijn met dit ,;wijzen op de strafbaarheid". Want dat "wijzen op de 
strafbaarheid" heeft, indien de mindere zich daardoor niet tot rede laat 
brengen, nog een ander gevolg dan de mogelijkheid van een strengere 
bestraffing. Dat andere gevolg is, dat het feit dan niet meer krijgstuchtelijk 
mag worden afgedaan, hetgeen bij eenvoudige opzettelijke ongehoorzaamheid 
anders wèl het geval is. 

Niet elk geval van opzettelijke ongehoorzaamheid is van zó ernstige aard, 
dat de schuldige naar de krijgsraad moet worden verwezen. Zeer vaak zal 
met een gevoelige krijgstuchtelijke straf kunnen worden volstaan. De tot 
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straffen bevoegde meerdere kan van geval tot geval uitmaken, of er termen 
voor krijgstuchtelijke afdoening aanwezig zijn. En deze bevoegdheid heeft hij, 
indien de tegen de ongehoorzame mindere optredende meerdere deze niet 
heeft gewezen op de strafbaarheid. 

Het komt in de practijk zo vaak voor, dat een mindere tot opzettelijke onge
hoorzaamheid overgaat in een recalcitrante bui of in een opwelling van drift. 
Na enige tijd zakt dat wel weer en heeft hij hartgrondige spijt van het ge
beurde, maar op het moment zelf is hij vaak totaal ongevoelig voor de ver
maning van de meerdere, die hem op zijn strafbaarheid wijst. Dit komt vooral 
voor, indien de meerdere tot de jongere en minder ervaren kaderleden be
hoort en nog niet over voldoende persoonlijk overwicht beschikt. 

En zo heeft dan vaak het "wijzen op de strafbaarheid", hoe goed ook bedoeld 
als een middel om de mindere tot rede te brengen, niet het gewenste resul
taat. De betrokken meerdere zal dan tot krachtiger maatregelen moeten over
gaan, bijvoorbeeld tot het aanzeggen van voorlopig arrest. Maar één resultaat 
is wel bereikt, en dat is juist een minder gewenst resultaat, namelijk dit, dat 
nu de tot straffen bevoegde meerdere, ook al zou deze overigens daartoe 
termen aanwezig achten, niet meer bij machte is, de zaak krijgstuchtelijk af te 
doen. De bevoegdheid daartoe is hem door het "wijzen op de strafbaarheid" 
als het ware uit de handen geslagen. 

De meerdere, die tegen een geval van opzettelijke ongehoorzaamheid moet 
optreden, zal dus goed doen te bedenken, dat het "wijzen op de strafbaar
heid", indien althans de mindere desondanks in zijn houding volhardt, de 
bevoegdheid van de tot straffen bevoegde meerdere beknot, hetgeen in het 
algemeen ongewenst is. Hij zal dus beter doen, behalve in zeer ernstige ge
vallen, zijn vermaning in een andere vorm te geven. Hij kan zonder enig 
bezwaar, en met dezelfde kans op gunstig resultaat, termen bezigen als "denk 
er om dat dit zeer ernstige gevolgen voor je kan hebben" of "weet wat je 
doet, dit is opzettelijke ongehoorzaamheid, en daar ben je nog niet mee klaar". 
Dergelijke uitdrukkingen worden niet beschouwd als een "wijzen op de straf
baarheid" en beletten, ook wanneer de mindere zich daardoor niet tot rede 
laat brengen, niet dat de tot straffen bevoegde meerdere kan besluiten tot 
krijgstuchtelijke afdoening. 

Onder "wijzen op de strafbaarheid" verstaat het Hoog Militair Gerechtshof 
namelijk uitsluitend een nadrukkelijk wijzen op de mogelijke strafrechtelijke 
gevolgen, bijv. ,,denk er om, dat je hiervoor voor de krijgsraad kunt komen". 

Met het bovenstaande is natuurlijk niet bedoeld, dat men tot het ,;wijzen op 
de strafbaarheid" nooit of te nimmer behoort over te gaan. In ernstige ge
vallen kan hiertoe alle aanleiding zijn en de ervaren meerdere zal dit zeer 
goed kunnen uitmaken. 

299. - Aan onachtzaamheid te wijten ongehoorzaamheid. - Naast de 
opzettelijke ongehoorzaamheid staat de ongehoorzaamheid, welke niet op
zettelijk wordt gepleegd, doch aan onachtzaamheid te wijten is. In dat geval 
is geen sprake van "kwade wil", doch veel meer van onnadenkendheid, slor
digheid, vergeetachtigheid enz. 

115 ,rs Deze vorm van ongehoorzaamheid zal doorgaans krijgstuchtelijk kunnen 
worden afgedaan. Zij is slechts een strafbaar feit in tijd van oorlog alsmede 
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wanneer het bevel de bestrijding van ogenblikkelijk zeegevaar betrof. In deze 
beide gevallen is ook onnadenkendheid en achteloosheid zo bedenkelijk, dat 
zo nodig een verwijzing naar de krijgsraad moet kunnen volgen. Krijgstuchte
lijke afdoening is echter ook onder de genoemde omstandigheden in lichte 
gevallen steeds mogelijk. 

§ 59. 

Schending van verschillende dienstplichten. 

300. - Wachtdelict. - ~Iet gevangenisstraf van ten hoogste drie jaar wordt 
gestraft de schildwacht die 129 MS 

zijn post eigendunkelijk verlaat, 
een als zodanig op hem rustende verplichting niet nakomt, 
of zich in een toestand brengt of laat brengen, waarin hij zijn dienst als 

schildwacht niet naar behoren kan verrichten (bijv. door gebruik van sterke 
drank of verdovende middelen, of door te gaan dommelen of slapen). 

Evenzeer strafbaar is de bevelhebber van een wacht, ronde of patrouille, 
die zich aan gelijke handelingen schuldig maakt. 

Ook andere militairen, die behoren tot een wacht, ronde of patrouille en 
gelijke handelingen plegen, zijn strafbaar. 

In tijd van oorlog bedraagt het strafmaximum tien jaar gevangenisstraf; 
in bijzondere omstandigheden kan zelfs de doodstraf worden opgelegd, bijv. 
indien het feit wordt gepleegd in een door de vijand met aanval bedreigde 
plaats of post. 

301. - Zich opzettelijk onttrekken aan een dienstverrichting of aan gevaar- 130 MS 

lijke dienst. - De militair die zich opzettelijk, hetzij ter sluik, hetzij door een 
listige kunstgreep of een samenweefsel van verdichtsels, hetzij door dronken-
schap of zelfverminking aan enige gevaarlijke dienst onttrekt, is strafbaar. 

Hetzelfde geldt voor de militair die zich op een der genoemde wijzen 131 MS 
tijdelijk of voorgoed aan de vervulling van een bepaalde soort van dienst
verplichtingen onttrekt of die zich daarvoor opzettelijk ongeschikt maakt of 
laat maken (zelfverwonding) . 

302. - Niet-opvolgen van een dienstvoorschrift. - De militair die opzette- 135 :\:rs 
lijk nalaat enig door of vanwege de Koningin vastgesteld dienstvoorschrift op 
te volgen, of die zodanig voorschrift eigendunkelijk overschrijdt, is strafbaar 
(dit betreft dus dienstvoorschriften, vastgesteld bij KB, danwel b.v. bij 
ministeriële beschikking ter uitvoering van een KB) *). 

Dit misdrijf vertoont enige overeenkomst met dat, hetwelk behandeld is in 
§ 58 (ongehoorzaamheid aan een dienstbevel). Bij een dienstbevel is echter 
een persoonlijk element aanwezig, ongehoorzaamheid daaraan is een vorm 
van verzet tegen de persoon van de meerdere, die het bevel gaf. Een dienst
voorschrift, dat een meer algemene strekking heeft en in beginsel bestemd 

*) Het Reglement betreffende de Krijgstucht is geen dienstvoorschrift als hier bedoeld 
(zie pt 97). 
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is om voor langere tijdsduur te gelden, mist dit persoonlijke element en een 
handeling in strijd daarmede wordt niet als een zo acute schending van de 
tucht beschouwd als ongehoorzaamheid aan een dienstbevel. Dit komt tot 
uiting in het lagere strafmaximum (negen maanden, tegen een jaar en negen 
maanden bij opzettelijke ongehoorzaamheid aan een dienstbevel). 

Vandaar ook dat aan onachtzaamheid te wijten nalatigheid om een dienst
voorschrift op te volgen niet als een misdrijf is omschreven, doch slechts tot 
krijgstuchtelijke correctie aanleiding kan geven. 

De opzettelijk gepleegde nalatigheid is slechts dan een misdrijf, indien zij 
betreft een dienstvoorschrift, dat zo belangrijk is, dat het bij of ingevolge een 
Koninklijk besluit is vastgesteld. Opzettelijke nalatigheid met betrekking tot 
andere dienstvoorschriften vormt slechts een krijgstuchtelijk vergrijp. 

303. - Misbruik van gezag en invloed. - De meerdere behoort een zekere 
mate van gezag over, en van invloed op de mindere te kunnen uitoefenen. 
Verschillende wettelijke bepalingen maken hem dit gemakkelijker, door de 
mindere, die zich niet naar de wensen van de meerdere voegt, met straf te 
bedreigen. 

Doch daarnaast waakt de wet ook tegen misbruik van gezag en misbruik 
van invloed door de meerdere. 

137 MS De militair die door misbruik of aanmatiging van gezag iemand (hetzij een 
mindere, hetzij bijv. een burger) dwingt iets te doen, niet te doen of te 
dulden, kan met gevangenisstraf van ten hoogste· vier jaar gestraft worden. 

310 SR Op dit misdrijf staat dus een even zware straf als op diefstal! 
138 MS De militair die door misbruik van zijn invloed als meerdere tegenover een 

mindere, deze overhaalt iets te doen, niet te doen of te dulden wordt, indien 
daaruit enig nadeel kan ontstaan (voor wie dan ook) gestraft met gevangenis
straf van ten hoogste drie jaar. 

139 MS Dezelfde straf wacht de militair die, met het oogmerk, zich of een ander 
voor bestraffing, terechtwijzing of afkeuring te vrijwaren, of een ander aan 
onverdiende bestraffing, terechtwijzing of afkeuring bloot te stellen, een 
mindere door een gift, d00r een belofte of door misleiding weerhoudt van of 
overhaalt tot het doen van een beklag, verzoek, klacht of aangifte. 

139 MS 304. - Misleiding van de overheid en van de meerdere. - De militair die, 
met het oogmerk, bedoeld in de laatste zinsnede van het vorige punt, een 
stuk of aangelegenheid onthoudt aan de kennisneming van de bevoegde 
meerdere, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaar. 

132 MS Ook is strafbaar de militair die opzettelijk aan de overheid een onjuiste 
ambtelijke mededeling doet of overbrengt, of die tegenover de overheid iets 
verzwijgt, waarvan hij ambtelijk, of vanwege het belang der zaak mededeling 
had moeten doen. Is terzake niet van opzet, doch van schuld (onnadenkend-

133 MS heid, slordigheid) sprake, dan is in tijd van vrede slechts krijgstuchtelijke 
afdoening mogelijk, doch in tijd van oorlog kan ook deze lichtere vorm tot 
een verwijzing naar de militaire rechter leiden. 

305. - Bevelen, die onbevoegd gegeven zijn, of niet op de dienst betrekking 
hebben. - In pt 302 is reeds aangetoond, dat de wet de mindere beschermt 
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tegen misbruik van gezag en van invloed door de mee~dere. 
Aangezien het bevel één van de middelen is, waardoor de meerdere zijn 

mindere kan beïnvloeden, heeft de wetgever nog een speciale bepaling ge
maakt welke tot doel heeft, de meerdere er van terug te houden, bevelen te 
geven die hij niet behóórt te geven. 

De militair namelijk, die opzettelijk, 140 MS 
hetzij met overschrijding van zijn bevoegdheid, 
hetzij in een aangelegenheid die vreemd is aan de belangen van de dienst, 

een mindere beveelt iets te doen, niet te doen of te dulden, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaar. 

Reeds eerder merkten wij op (zie pt 77) dat een meerdere geen bevel mag 
geven dat niet betrekking heeft op de dienst, en dat de mindere zodanig bevel 
niet behoeft op te volgen. Dit recht moet de mindere hebben, omdat hij 
anders door het bevel zou worden verplicht tot iets, dat met de dienstbelangen 
niets te maken heeft, en dáárvoor is hij niet in militaire dienst! 

Enigszins anders ligt de zaak ten aanzien van de bevoegdheid van de 
meerdere, die het bevel geeft (zie ook pt 80). De beoordeling van de bevoegd
heid is in hoofdzaak een aangelegenheid, welke slechts de meerdere en diens 
chefs, doch niet de mindere aangaat. 

Met betrekking tot de bevoegdheid kan zich niet alleen de vraag vóórdoen, 
of een bepaalde meerdere het bevel wel mag geven, doch ook deze, of het bevel 
,,überhaupt" wel mag worden gegeven, door welke meerdere dan ook. 

w·at de eerste vraag betreft, de legerleiding, of de hogere chef, kan er 
redenen voor hebben, te bepalen, dat deze bepaalde officier dit of dat niet 
of wel mag doen, met andere woorden, ieders bevoegdheid te regelen. Maar 
daarom behoeft aan de mindere nog niet het recht te worden toegekend het 
bevel van meerdere A te negeren, als hij datzelfde bevel van meerdere B zou 
moeten accepteren, om de enkele reden dat de hoge leiding B wèl, doch A niet 
bevoegd tot het geven van dat bevel heeft verklaard. Meestal zal er voor de 
mindere niet eens aanleiding bestaan, terzake zijn beklag te doen. 

Het is immers in beginsel niet de taak van de mindere, de meerdere te 
controleren en op de vingers te tikken, als deze iets beveelt, waartoe hij niet 
bevoegd is. Dàt is de taak van de chefs van de meerdere. De mindere zal in de 
regel niet eens bij machte zijn, zich een oordeel over de bevoegdheid te vormen. 
Acht de meerdere het om welke reden dan ook nodig, buiten zijn boekje te 
gaan en een bevel te geven met overschrijding van zijn bevoegdheid, dan zal 
hij zich hieromtrent tegenover zijn chefs moeten verantwoorden, en indien 
hij in deze verantwoording niet slaagt stelt hij zich aan krijgstuchtelijke 
correctie of zelfs, gelijk hierboven is gebleken, aan een strafrechtelijke ver
volging wegens het plegen van een misdrijf bloot. 

Ten aanzien van de bevoegdheid bedenke men voorts nog, dat deze niet 
uitsluitend wordt of kan worden bepaald door instructies, voorschriften of 
bevelen. Zeer vaak zullen ook de omstandigheden een woordje meespreken. 
In het bijzonder in tijd van oorlog en in het gevecht zal vaak een zekere mate 
van bevoegdheidsoverschrijding en van machtsaanmatiging niet alleen ge
oorloofd, doch zelfs plicht voor de meerdere zijn. De bevoegdheid, die in
structies, voorschriften en bevelen hem niet toekennen, zal hij dan aan de 
omstandigheden ontlenen. 
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Voorbeeld: 
In het algemeen heeft ieder officier zijn eigen taak, en een officier van 
administratie zal zich bijv. niet mogen inlaten met het feitelijke com
mando over de troep, ook niet in het gevecht. Maar wanneer tijdens een 
gevecht een officier van administratie vluchtende soldaten tegenhoudt, 
verzamelt en weer in de vuurlinie brengt zal geen enkele rechter de 
soldaat, die dan zijn bevelen niet opvolgt, vrijspreken omdat "die officier 
van administratie achter zijn schrijftafel had moeten blijven en zich niet 
had mogen bemoeien met dingen die buiten zijn ressort liggen". 

Het inzicht van de mindere ten aanzien van de bevoegdheid van de meer
dere doet dus in het algemeen niet af aan de gehoorzaamheidsplicht van de 
mindere, doch onder bepaalde omstandigheden kan de wetenschap, dat de 
meerdere onbevoegd is tot het geven van het bevel, er toe bijdragen dat de 
mindere besluit tot ongehoorzaamheid aan het bevel ter wille van een ander, 
groter geacht belang (zie ook ptn 295 en 296). 

306. - Niet voldoen aan een wettige oproeping voor werkelijke dienst. -
150 (1) MS De militair, die opzettelijk niet voldoet aan een wettige oproeping voor 

werkelijke dienst, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee 
jaren. 

Dit misdrijf kan slechts gepleegd worden door een militair, dus niet door 
een burger. Doch als militair 1\·ordt ten aanzien van dit misdrijf ook be-

60 (1, 2e) MS scl1ouwd de groot-verlofganger, die dit feit pleegt buiten werkelijke dienst, 
doch in het tijdvak gedurende hetwelk hij voor die dienst kan worden 
opgeroepen (zie ook pt 33, laatste zinsnede). Het criterium is, of de betrokkene 
ingelijfd is (zie pt 371). 

De nog niet ingelijfde, die geen gevolg geeft aan een oproeping om ter 
inlijving op te komen, pleegt niet het hier behandelde misdrijf, doch een 

45 DpW strafuaar feit op grond van de Dienstplichtwet (zie pt 375), en staat deswege 
voor de burgerrechter terecht. 

De militair, die in tijd van oorlog opzettelijk niet voldoet aan een wettige 
150 (2) MS oproe1 ·ing voor de werkelijke dienst wordt gestraft met gevangenisstraf van 

ten hoogste zeven jaar en zes maanden. De reden voor dit veel hogere straf
maximum ligt voor de hand. 

Indien niet blijkt dat het niet-voldoen aan de oproeping (hetzij in tijd van 
150 (3) MS vrede, hetzij in tijd van oorlog) opzettelijk is gepleegd, zodat het aan on

nadenkendheid of slordigheid moet worden toegeschreven, wordt de militair 
gestraft met g,~vangenisstraf van ten hoogste negen maanden. 

§ 60. 

Vermogensdelicten, vernieling, enz. 

153 MS 307. - Plundering. - Een van de grote gevaren, die de tucht bij de krijgs-
macht in oorlogstijd bedreigen, is de neiging tot plunderen, die zich dan bij 
velen openbaart, ook bij personen die in het gewone leven er niet over zouden 
denken, zich aan het goed van een ander te vergrijpen. 
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Als schuldig aan plundering wordt gestraft de tot een op voet van oorlog 
gebrachte krijgsmacht behorende militair of legervolgeling, die bij het plegen 
van diefstal misbruik maakt of dreigt te maken van macht, gelegenheid of mid
del, hem als militair of door zijn betrekking tot de krijgsmacht geschonken. 

Op dit feit staat gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren, doch is het 
gepleegd door twee of meer verenigde personen, dan kunnen de schuldigen 
worden gestraft met de dood, levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten 
hoogste twintig jaren. 

308. - Beroven van doden, zieken of gewonden. - Hij die diefstal pleegt 154, MS 
aan of tegen een dode, zieke of in de krijg gewonde, behorende tot de krijgs-
macht van een der strijdende partijen, wordt gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste twaalf jaren. Deze strafbepaling richt zich tegen de zogenaamde 
hyena's der slagvelden. 

309. - Vernieling enz. van oorlogsbehoeften. - Bij een op voet van oorlog 
gebrachte krijgsmacht zijn de materiële oorlogsbehoeften van zo grote be
tekenis, dat de bepalingen uit het gewone ·wetboek van Strafrecht niet vol- 350 SR 
doende zijn ter bestraffing van degene, die zich schuldig maakt aan opzette-
lijke en wederrechtelijke vernieling, beschadiging, onbruikbaarmaking of 
wegmaking daarvan. Daarom bevat het ·wetboek van l\Iilitair Strafrecht een 160 MS 

artikel, krachtens hetwelk dergelijke daden, gepleegd door militairen bij een 
op voet van oorlog gebrachte krijgsmacht, aanzienlijk strenger dan anders het 
geval is kunnen worden gestraft. 

Ook het zich opzettelijk en eigendunkelijk ontdoen van enig(e) aan de 
militair van rijkswege verstrekt wapen, munitie, krijgstoerusting of voedings
middel is onder die omstandigheden strafbaar. Dergelijke handelingen tasten 
de gevechtswaarde van de krijgsmacht zodanig aan, dat daartegen streng moet 
kunnen worden opgetreden. 

310. - Verkopen, wegmaken enz. van enig van rijkswege verstrekt goed. -
Ook andere goederen dan wapenen, munitie, krijgstoerusting en voedings
middelen zijn voor een op voet van oorlog gebrachte krijgsmacht van veel 
belang. 

Strafbaar is dan ook de militair, tot een op voet van oorlog gebrachte krijgs- 161 MS 

macht behorend, die enig aan hem of aan een andere militair van rijkswege 
verstrekt goed, waarvan hij weet dat dit behoort tot de militaire kleding of 
uitrusting: 

hetzij zonder schriftelijke vergunning, door of vanwege de bevoegde officier 
afgegeven, 

verkoopt, 
ruilt, 
ten geschenke geeft, 
in pand geeft, 
in gebruik geeft, 
of in bewaring geeft, 

hetzij dit wegmaakt (waaronder dus reeds het verlies door onvoldoende 
zorg valt). 
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HOOFDSTUK XV. 

INLEIDING. 

§ 61. 

Het militaire strafproces neemt een afzonderlijke plaats in. 

311. - Redenen van bestaan ener afzonderlijke militaire justitie. - Meer 
dan eens is in dit boekwerk gewezen op het nauwe verband, dat bestaat tussen 
het militaire strafrecht en het militaire tuchtrecht (zie o.a. pt 24). 

Handhaving van de krijgstucht, eerste voorwaarde voor een bruikbare 
krijgsmacht, dient mede te geschieden door de wijze, waarop de door mili
tairen gepleegde strafbare feiten worden berecht. De militaire bevelhebber, 
die de verantwoordelijkheid draagt voor de handhaving van de tucht, kan 
dus een zekere mate van zeggenschap op het gebied van de rechtspraak over 
militairen niet ontberen. Hij moet er voorts op kunnen rekenen, dat aan die 
rechtspraak wordt deelgenomen door personen, die begrip hebben voor de 
betekenis van een goede tuchthandhaving. 

Ter berechting van sommige speciale groepen van delicten en van delin
quenten worden vaak gespecialiseerde rechters aangesteld (bijv. kinder
rechter, economische rechter, bijzondere rechtspraak over politieke delin
quenten). De militaire misdrijven hebben wel een zeer eigen karakter en 
kunnen slechts op juiste wijze worden gewaardeerd door colleges, geheel of 
ten dele bestaande uit militairen. 

In het bijzonder in tijd van oorlog is snelle berechting van door militairen 
gepleegde strafbare feiten van zeer groot belang. De rechter moet zich dus bij 
het leger bevinden en dit leger kunnen volgen, waarheen het ook gaat. De 
procedure moet snelle berechting mogelijk maken. 

In tijd van vrede kan de militaire justitie, evenals de burgerlijke, aan locale 
ressorten gebonden zijn. Het bij de militaire justitie werkzame personeel moet 
echter mede kunnen worden belast met de voorbereiding van de militaire 
fustitie in oorlogstijd en met de opleiding van het daarvoor benodigde perso
neel, en het moet zelf ook in staat zijn, bij mobilisatie een oorlogstaak te 
vervullen. 

Dit alles is slechts te verwezenlijken wanneer men beschikt over een 
afzonderlijke militaire justitie, die werkt met inachtneming van speciale 
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militaire procesregelen. De waarborgen, voor een goede rechtsbedeling in het 
burgerlijke strafprocesrecht aanwezig, moeten ook in het militaire strafproces
recht voorkomen, in zoverre dit maar enigszins met het belang van de krijgs
macht verenigbaar is. 

312. - Karakteristiek van het militaire strafprocesrecht. - Aan de in het 
vorige punt genoemde vereisten wordt voldaan doordat: 

de beslissing, of een militaire strafzaak naar de militaire rechter zal worden 
verwezen of niet, gelegd is in handen van de voor de tucht in de krijgsmacht 
verantwoordelijke militaire autoriteit(en) (zie pt 330); 

aan genoemde autoriteit(en) in de gevallen, waarin geen hoger beroep kan 
worden ingesteld, het recht is toegekend, de door de militaire rechter gewezen 
vonnissen al dan niet goed te keuren (zie pt 346); 

officieren zitting hebben in de militaire rechtscolleges; 

de organisatie van de militaire justitie in tijd van oorlog opgenomen is in, 
en aangepast is bij de organisatie van het leger; 

de procesgang, zowel in vredes- als in oorlogstijd zodanig is geregeld, dat 
snel en met inachtneming van de specifiek-militaire eisen recht kan worden 
gesproken; 

het militaire strafprocesrecht, met inachtneming van de specifiek-militaire 
eisen, zoveel mogelijk parallel loopt aan het burgerlijke strafprocesrecht, in 
het bijzonder op het gebied van de waarborgen voor een goede rechtsbedeling 
(deelname van juristen aan de procesgang, bewijsregelen, recht op verdedi
ging, recht op hoger beroep). 

313. - Wettelijke 1-egeling van het militaire strafprocesrecht. - Evenals 
het burgerlijke, is ook het militaire strafprocesrecht bij de wet geregeld. 

Het strafproces bij de krijgsraden voor de landmacht is in hoofdzaak ge
regeld in de "Regtspleging bij de Landmagt" (RL). 

De krijgsraden voor de zeemacht richten zich naar de "Regtspleging bij de 
Zeemagt" (RZ) . 

Voor het Hoog Militair Gerechtshof zijn de procesregelen vervat in de 
,,Provisionele Instructie voor het Hoog Milita ir Gerechtshof" (PI). 

Deze drie regelingen zijn ingevoerd bij besluit van de Souvereine Vorst der 
Verenigde Nederlanden van 20 Juli 1814, S nr 85, en sedert herhaaldelijk bij 
wet gewijzigd en gemoderniseerd. Een geheel nieuwe wettelijke regeling van 
het militaire strafprocesrecht is in voorbereiding. 

Met betrekking tot het bewijsrecht in militaire strafzaken (zie pt 341) en 
tot de rechtsmacht van de militaire rechter (zie § 62) bevat de "Invoerings
wet Militair Straf- en Tuchtrecht" van 5 Juli 1921, S nr 841 (IMST), belang
rijke bepalingen. 

Van bijzonder belang voor de sedert 1944 ingestelde krijgsraden te velde is 
voorts nog het "Organisatiebesluit Rechtspleging te Velde 1944" (OR), KB 
van 23 Aug. 1944, S E/67. 
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§ 62. 

De rechtsmacht van de militaire rechter. 

314. - De rechtsmacht in het algemeen. - De militaire rechter neemt 
(behoudens de hierna te noemen uitzonderingen) kennis van: 
a) alle strafbare feiten, begaan door militairen; 
b) bepaalde (in de wet opgesomde) strafbare feiten, begaan door hen, die 

ten aanzien van zodanige feiten bij de wet met militairen zijn gelijk
gesteld (bijv. een misdrijf tegen de ondergeschiktheid, gepleegd door een 
krijgsgevangene); 

c) alle strafbare feiten, begaan door hen die bij een op voet van oorlog 
gebrachte krijgsmacht in dienstbetrekking zijn (bijv. burgerwerklieden, 
typisten enz.) of die zodanige krijgsmacht met toestemming van de 
militaire overheid vergezellen of volgen (bijv. rode-kruis-personeel, 
oorlogscorrespondenten enz.). 

De militaire rechter neemt echter geen kennis van: 
I) belasting-strafzaken; 
2) zaken tegen militairen die minister of kamerlid zijn. 

De militaire rechter neemt bij voorkeur geen kennis van: 
3) feiten naar het gemene recht, gepleegd door een militair in deelneming 

met een burger. 
Onder bijzondere omstandigheden heeft de militaire rechter ook nog in 

andere gevallen, dan hierboven sub c vermeld, zekere rechtsmacht ten aanzien 
van burgerpersonen, namelijk in geval van oorlog in een in staat van beleg 
verklaard gebied en in bezet vijandelijk gebied. 

315. - De rechtsmacht van de krijgsraden. - Van een naar de militaire 
rechter verwezen strafzaak neemt doorgaans in eerste aanleg een krijgsraad 
kennis. 

Officieren van hogere rang dan kapitein staan niet voor de krijgsraad 
terecht, doch verschijnen in eerste en enige aanleg voor het Hoog Militair 
Gerechtshof. Dit is echter niet van toepassing bij rechtspraak door krijgsraden 
te velde, ingesteld krachtens het "Organisatiebesluit Rechtspleging te Velde 
1944", welke colleges dus bevoegd zijn om van strafzaken kennis te nemen, 
ongeacht de militaire rang van de beklaagde. 

Met tuchtzaken hebben de krijgsraden der Koninklijke Landmacht slechts 
bemoeienis indien een krijgstuchtelijk vergrijp samenhangt met of in verband 
staat tot een door dezelfde dader gepleegd strafbaar feit (zie pt I 97). De 
krijgsraad neemt dan van beide feiten gelijktijdig kennis en houdt, bij de 
bepaling van de straf, mede rekening met het krijgstuchtelijk vergrijp. 

316. - De rechtsmacht van het Hoog Militair Gerechtshof. - De taak van 
het Hoog Militair Gerechtshof omvat: 
a) strafzaken in eerste en laatste aanleg tegen officieren van hogere rang dan 

kapitein (behalve bij rechtspraak door krijgsraden te velde, ingesteld 
krachtens het "Organisatiebesluit Rechtspleging te Velde 1944"); 
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84 IMST b) strafzaken in hoger beroep van daarvoor vatbare vonnissen van de 
krijgsraden (zie pt 343) ; 

67 WK c) tuchtzaken: eindbeslissing, indien deze ingeroepen is nadat een beklag 
over een krijgstuchtelijke straf geheel of gedeeltelijk ongegrond is be
vonden (zie§ 48) ; 

65 PI d) justificatie-procedure: onderzoek van de rapporten nopens verlies of 
overgave van een stad, sterkte of oorlogsvaartuig teneinde te beoordelen 
of de betrokken commandant terzake vrijuit gaat of in rechte moet 
worden vervolgd (zie ptn 274 en 275). 

Opmerking: Land- en Zeemacht hebben ieder hun eigen krijgsraden; het Hoog Militair 
(;erechtshof fungeert echter zowel voor de Land- als voor de Zeemacht. De 
rechtspleging bij de zeemacht blijft hier verder buiten beschouwing. 
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HOOFDSTUK XVI. 

BEHANDELING VAN EE"N MILITAIRE STRAFZAAK VóóR DE 
VERWIJZING NAAR DE MILITAIRE RECHTER. 

§ 63. 

Optreden van de militaire meerdere terzake van strafbare feiten. 

317 

317. - Verplichting van de meerdere tot optreden. - Gelijk in pt 112 is 27RK 
uiteengezet, rust op iedere meerdere de verplichting, op te treden tegen te 
zijner kennis gekomen krijgstuchtelijke vergrijpen. Deze verplichting heeft de 
meerdere dus ook terzake van die strafbare feiten, welke tevens een schending 
van de krijgstucht betekenen, strafbare feiten die, zoals men het wel uitdrukt, 
een krijgstuchtelijk element bevatten. 

Men kan zich op het standpunt stellen, dat de krijgstucht van de militair 
eist, dat hij zich als een ideale staatsburger zal gedragen en geen enkel straf
baar'feit, van hoe lichte aard ook, zal plegen. Wie dit standpunt inneemt, ziet 
in elk strafbaar feit, door een militair gepleegd, van hoe geringe betekenis het 
ook moge zijn, tevens een schending van de krijgstucht, en acht de meerdere, 
die van zodanig feit kennis draagt, reeds op grond daarvan tot optreden 
verplicht. 

Deze opvatting vindt steun in een bepaling van de "Regtspleging bij de 5, 6 RL 
Landmagt", krachtens welke men kan aannemen, dat de meerdere, die weet 
of op waarschijnlijke gronden vermoedt, dat een mindere een strafbaar feit 
heeft gepleegd, verplicht is terstond rapport daarvan op te maken. 

Volgens een andere opvatting, welke voor de practijk bevredigender is, 
dient van geval tot geval te worden uitgemaakt, of een militair door het 
plegen van een strafbaar feit al dan niet tevens onkrijgstuchtelijk heeft ge
handeld (zie ook pt 211). Naar deze opvatting is de meerdere slechts dan tot 
"optreden", als bedoeld in art. 27 RK verplicht, indien het door een mindere 
gepleegde strafbare feit een "krijgstuchtelijk element" bevat. 

Bij deze opvatting sluit dan een andere uitlegging van de zoeven aange- 6 RL 
haalde bepaling uit de "Regtspleging bij de Landmagt" aan, namelijk deze, 
dat de meerdere slechts dàn tot optreden, en wel tot het opmaken van rapport 
verplicht is, indien het strafbare feit van ernstige aard is of een "krijgstuchte-
lijk element" bevat. 
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317-318 

Een militair misdrijf (d.i. een misdrijf vermeld in het Wetb. v. Mil. Straf
recht) bevat uiteraard altijd een krijgstuchtelijk element. 

Voorbeelden: 

1. Een militair, met vacantieverlof zijnde, waarin toevallig een ver
kiezingsdag valt, verzuimt zonder geldige reden bij een verkiezing 
ter stembus te gaan. Hij pleegt zodoende een strafbaar feit, dat echter 
van lichte aard is, en in het algemeen geen "krijgstuchtelijk element" 
bevat. 

2. Een militair vraagt en verkrijgt een dag verlof teneinde bij een ver
kiezing zijn stem te kunnen uitbrengen. Het verlof gekregen hebben
de besluit hij, de dag gezellig met zijn meisje door te brengen en de 
stembus maar te laten voor wat zij is. Door zonder geldige reden niet 
ter stembus te gaan, pleegt hij hetzelfde strafbare feit, als in voor
beeld 1 bedoeld, doch nu pleegt hij tevens _een krijgstuchtelijk ver
grijp door het hem verleende verlof niet te gebruiken voor het doel, 
waartoe het hem werd verleend. 

3. Een militair heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal. Ook al zou 
men mogelijk menen dat dit feit op zichzelf geen krijgstuchtelijk 
element bevat, het is van ernstige aard, en uit dien hoofde is de 
meerdere, die daarvan kennis draagt, verplicht tot het maken van \ 
rapport. 

4. Een militair heeft een meerdere opzettelijk beledigd. Dit feit is 
niet alleen ernstig, maar betekent tevens een zodanige schending •f 
van de krijgstucht, dat het onder de militaire strafwet valt. Uiteraard 
moet dit geval dus gerapporteerd worden. 

318. - De nalatige meerdere stelt zich aan bestraffing bloot! - De meerdere, 
die opzettelijk nalaat rapport te maken ingeval hij door de omstandigheden 

132 MS verplicht is, dit te doen, maakt zich aan een misdrijf schuldig! Indien hem be
kend is, of indien hij ernstige redenen heeft om te vermoeden, dat een min
dere een strafbaar feit heeft gepleegd, dat van ernstige aard is of een "krijgs
tuchtelijk element" bevat stelt hij zich dus aan een strafvervolging bloot, in
dien hij daarvan opzettelijk geen rapport gemaakt. Laat hij uit onachtzaam
heid na, rapport op te maken, dan kan hij krijgstuchtelijk worden gestraft (in 
tijd van oorlog echter ook door de strafrechter). 

Misdrijven behoren zeer zeker tot de ernstige strafbare feiten. Pleegt de 
mindere een misdrijf, dan is dus de meerdere in ieder geval tot optreden ver
plicht. Ja, zelfs heeft de meerdere de verplichting, het plegen van het misdrijf 
te voorkomen, indien hij daartoe in de gelegenheid is. De meerdere die op-

143 MS zettelijk toelaat, dat een mindere een misdrijf pleegt, of die, getuige van een 
door een mindere gepleegd misdrijf, opzettelijk nalaat tegen de dader de door 
het belang der zaak gevorderde maatregelen van geweld naar vermogen aan 
te wenden, wordt gestraft alsof hij aan het misdrijf medeplichtig is geweest. 

Op de meerdere rust dus de verplichting, het plegen van een ernstig straf
baar feit door een mindere zo mogelijk te beletten en geweldmaatregelen te 
nemen, indien en voor zover dit noodzakelijk is. De besliss:ng omtrent dit 
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laatste voorbehoud legt een zware verantwoordelijkheid op de meerdere. 
Deze behoort echter de moed te hebben, die verantwoordelijkheid te dragen. 
In oorlogstijd bijv. kan de noodzaak aanwezig zijn, een ongehoorzame al dan 
niet na een sommatie zonder vorm van proces neer te schieten. Daarnaast 
wordt nn de meerdere beleid gevorderd in die zin, <lat niet meer geweld wordt 
aangewend dan de ernst van de algemene toestand van het ogenblik vordert. 

319. - Op welke wijze de meerdere moet optreden. - Wij zagen reeds, dat 
de meerdere, optredende terzake van een door een mindere gepleegd straf
baar feit, verplicht is, daarvan rapport op te maken. Ten aanzien van dit 
rapport is in hoofdzaak van toepassing hetgeen in § 28 is medegedeeld met 
betrekking tot het rapport omtrent een krijgstuchtelijk vergrijp. Het rapport 
wordt langs de hiërarchieke weg gezonden aan de Commanderende Officier 
onder wie de verdachte ressorteert. Het is van zeer veel belang, dat èn de 
identiteit van de verdachte èn diens gedragingen zo goed mogelijk worden 
vastgesteld en dat de namen van getuigen worden opgegeven. 

Doorgaans echter kan de meerdere niet volstaan met rapport op te maken. 
Hij zal de dader van het strafbare feit moeten terechtwijzen en een eind 
moeten maken aan de strafbare gedraging. 

Is het strafbare feit van ernstige aard, dan zal hij de mindere voorlopig 
arrest moeten aanzeggen. Hierop wordt in pt 320 teruggekomen. 

Het kan zijn, dat de meerdere bij zijn optreden stuit op verzet van de zijde 
van de betrokken mindere, evenals zulks mogelijk is bij het optreden terzake 
van een krijgstuchtelijk vergrijp (zie pt 128). Hij zal alles in het werk moeten 
stellen, om dit verzet te onderdrukken (zie ptn 321 en 322). 

320. - Strafrechtelijk voorlopig arrest. - Elke officier of onderofficier heeft 
het recht, een mindere in rang voorlopig arrest aan te zeggen, indien hij vol
doende aanwijzing heeft, dat de mindere zich heeft schuldig gemaakt aan een 
strafbaar feit. 

Hij is tot het aanzeggen van voorlopig arrest zelfs verplicht, indien hij weet 
of op goede gronden vermoedt, dat die mindere zich aan een ernstig strafbaar 
feit heeft schuldig gemaakt. Als zodanig zal bijv. een misdrijf tegen de onder
geschiktheid doorgaans moeten worden beschouwd. 

Van een aangezegd voorlopig arrest wordt zo spoedig mogelijk mededeling 
gedaan aan de regiments- of overeenkomstige commandant (Commanderende 
Officier) van de gearresteerde. 

Slechts indien hierdoor geen vertraging ontstaat, kan de mededeling van 
aangezegd voorlopig arrest tezamen met het in te dienen rapport worden 
toegezonden. 

Het verdient veelal aanbeveling, de commandant spoedshalve ook tele
fonisch in te lichten. 

Is de betrokkene buiten zijn standplaats in arrest gesteld, dan moet de 
kennisgeving geschieden aan de Garnizoenscommandant ter plaatse. Is aldaar 
geen Garnizoenscommandant aanwezig, dan wordt kennis gegeven aan de 
commandant van het garnizoen, waartoe de gearresteerde behoort. Ook in 
deze gevallen behoort bovendien rapport te worden opgemaakt, zoals vermeld 
in pt 319. 
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Het strafrechtelijk voorlopig arrest wordt in de regel ondergaan in de vorm 
van streng arrest en slechts in uitzonderingsgevallen (bijv. als de verdachte 
nog geen 18 jaar is) in de vorm van verzwaard of van licht arrest, terwijl de 
voorlopig gearresteerde uitgesloten is van het verrichten van dienst buiten de 
plaats, waar hij het voorlopig arrest ondergaat. Het kan slechts worden 
opgeheven door de Commanderende Officier (dus de regiments- of overeen
komstige commandant) van de gearresteerde (zie pt 327) of, in een later 
stadium, door de autoriteit, welke bevoegd is tot verwijzing naar de militaire 
rechter (zie pt 330). 

Hetgeen in § 29 is medegedeeld met betrekking tot het krijgstuchtelijk 
voorlopig arrest is ten aanzien van het hier bedoelde, zogenaamd strafrechte
lijk of justitiëel voorlopig arrest overigens van overeenkomstige toepassing. 

321. - Wijze van optreden bij verzet van de mindere. - Verzet van de zijde 
van de mindere tegen de meerdere zal zich doorgaans voordoen in de vorm 
van een weigering of opzettelijke nalatigheid, te voldoen aan enig dienstbevel, 
bijvoorbeeld het bevel om de houding aan te nemen, het bevel om zijn naam 
op te geven of zijn legitimatiebewijs te tonen, het bevel om de meerdere te 
vergezellen, of het bevel om een aangezegd voorlopig arrest te ondergaan. 

Zodanige weigering of nalatigheid vormt het misdrijf van opzettelijke 
ongehoorzaamheid. 

De me~rdere moet nu ingrijpen, en wel terstond. Krachtig optreden wordt 
steeds moeilijker, naarmate men er langer mee wacht (zie ook pt 318). 

De meerdere is bevoegd, zo nodig, een mindere aan te grijpen, wanneer hij 
de aanhouding niet op andere wijze kan verrichten. Dit dient echter in het 
algemeen tot de hoge uitzonderingen te behoren. Zeer zeker zal de meerdere 
niet tot dit middel moeten overgaan indien hij niet beschikt over voldoende 
lichamelijk overwicht. 

Het verdient de voorkeur, opdracht tot arrestatie en naar een wacht ge
leiden van de dader te geven aan andere militairen, bij voorkeur aan rang- of 
standgenoten van de dader, anders aan militairen met een rang of een hogere 
rang bekleed. Men wijze daartoe zo mogelijk personen aan, die men bij name 
kent. 

Ook kan de hulp van personeel van de Koninklijke Marechaussee of van 
Rijks- of gemeentepolitie worden ingeroepen (zie pt 323). 

Verkeert de meerdere in de onmogelijkheid, assistentie in te roepen, dan 
moet hij trachten de mindere te volgen en in het oog te houden totdat het 
inroepen van assistentie (bijv. van passerende politie of militairen) wel 
mogelijk is. Goed opnemen van de onderscheidingstekenen, van de gelaats
trekken en de lichaamsbouw van de dader kan een latere identificatie ver
gemakkelijken. 

322. - Wijze van optreden bij massaal verzet. - Bij massaal verzet en ook 
bij algemeen lijdelijk verzet (bijv. ingeval een meerdere een lokaliteit is 
binnengegaan om deze te doen ontruimen door een daar aanwezige menigte 
militairen en men aan het bevel tot zich verwijderen geen gevolg geeft), zal 
het vooreerst aanbeveling verdienen het eventueel aanwezige kader bij zich 
te verzamelen. 
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Voorts gelast men een aantal der aanwezige militairen een voor een, zich te 
verwijderen en zich naar het kwartier of de kazerne te begeven. Men kieze 
daarvoor degenen, die men bij name kent, of wijze duidelijk enkele personen 
(bij voorkeur de belhamels) aan, zodanig dat vergissing is uitgesloten. 

Wordt gewelddadig verzet tegen een meerdere gepleegd of wordt aan her
haald bevel geen gevolg gegeven, dan is het toepassen van geweld, ook met de 
wapenen, voor de meerdere niet slechts geoorloofd, doch zelfs plicht. Slap 
optreden kan de toestand slechts verergeren. Uiteraard zal, met het oog op de 
gevolgen, het gebruik van een slagwapen (bijv. gummistok) de voorkeur 
verdienen boven dat van een schietwapen, zolang de toestand dit toelaat. 

Alvorens, ingeval van samenrotting van militairen, tot het gebruik maken 
van de vuurwapenen over te gaan, zal de meerdere, die hiertoe het bevel geeft, 
aan dit gebruik van de vuurwapenen een duidelijk bevel tot uiteengaan, met 
waarschuwing, dat geschoten zal worden, doen voorafgaan (zie ook pt 439). 

Dit bevel kan echter achterwege blijven indien onmiddellijk gebruik van 
de vuurwapenen hetzij tot wettige zelfverdediging, hetzij door andere om
standigheden, gevorderd wordt. 

323. - Hulpverlening door Koninklijke Marechaussee en Politie. - De 
Koninklijke Marechaussee maakt deel uit van het leger. Zij is belast met de 
militaire politiezorg en heeft een werkzaam aandeel in de handhaving van qe 
krijgstucht en het optreden terzake van strafbare feiten. Het ligt dus voor de 
hand, dat de meerdere die, als in de voorgaande punten omschreven, moeilijk
heden ondervindt bij zijn optreden tegen de militair, die zich aan een straf
baar feit heeft schuldig gemaakt, zich om assistentie kan wenden tot het 
personeel van de Koninklijke Marechaussee. 
Opmerking: Ook bij het optreden terzake van krijgstuchtelijke vergrijpen kan de hulp van 

de Koninklijke Marechaussee worden ingeroepen. Gelijk in pt 128 is uiteen· 
gezet, heeft ten deze het maken van een onderscheid tussen het optreden tegen 
krijgstuchtelijke vergrijpen en het optreden terzake van strafbare feiten groten
deels slechts theoretische waarde. 

Alle ambtenaren van Rijks- en gemeentepolitie zijn tot hulpverlening 
verplicht, wanneer militairen moeten worden aangehouden, die een strafbaar LO 50/241 
feit hebben begaan. Dit geldt zowel ten aanzien van strafbare feiten naar het 
gemene strafrecht, als met betrekking tot militaire misdrijven. 

Met de handhaving van de krijgstucht op zich zelf hebben genoemde politie
ambtenaren geen bemoeienis, en hiertoe kan dus ook nimmer een beroep op 
hen worden gedaan. Doch zodra een strafbaar feit (bijv. opzettelijke onge
hoorzaamheid, belediging of bedreiging van een meerdere) gepleegd is, zijn 
deze ambtenaren tot hulpverlening aan de betrokken militaire meerdere 
verplicht. Dezelfde verplichting hebben zij uiteraard, wanneer een meerdere 
bij zijn optreden te lijden heeft van molest van de zijde van het publiek. 

De hulpverlening door ambtenaren van Rijks- en gemeentepolitie bij aan
houding en overbrenging van militairen strekt zich in de regel niet verder uit 
dan het ogenblik, waarop de aangehoudene kan worden overgegeven aan de 
Koninklijke Marechaussee, aan een militaire patrouille of aan een wacht. 
Opmerkingen: a. Het komt uiteraard ook voor, dat de Koninklijke Marechaussee of de 

politie op eigen initiatief optreedt wanneer door een militair een straf-
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baar feit is begaan. De politie neemt dan zo mogelijk contact op met de 
Koninklijke Marechaussee en draagt de zaak veelal aan personeel van dat 
Wapen over, tenzij het onderzoek al voltooid is, of wel van zodanige aard, 
dat het gewenst is, de zaak niet uit handen te geven. 

b. Het origineel van het terzake opgemaakte proces-verbaal wordt toege
zonden aan de Commanderende Officier van de verdachte, terwijl een 
afschrift in handen wordt gesteld van de Auditeur-Militair. 

Moet terzake van gepleegde strafbare feiten een onderzoek worden ingesteld 
in kazernes of andere militaire gebouwen, dan geschiedt zulks gewoonlijk 
niet door de politie, doch door personeel van de Koninklijke Marechaussee. 
Regel is, dat de politie niet zonder toestemming van de kazernecommandant 
een kazerneterrein betreedt. 

§ 64. 

Taak van de Commanderende Officier. 

324. - Hoe de Commanderende Officier van de zaak kennis krijgt. - De 
Commanderende Officier (wie dit is, wordt in pt 349 besproken) van de 
verdachte is de centrale figuur in de nu volgende phase van de behandeling 
van een strafzaak tegen een militair. 

Hij krijgt kennis van de tegen de verdachte bestaande verdenking: 

hetzij door een rapport, langs de hiërarchieke weg bij hem ingediend door 
een militaire meerdere van de verdachte (zie pt 319); 

hetzij door een proces-verbaal, opgemaakt door een opsporingsambtenaar 
en bij hem ingediend (zie pt 323); 

160 -163 sv hetzij door een bij hem gedane aangifte van enig strafbaar feit; 
161, 164-166 sv hetzij door een klacht (d.i. een aangifte met verzoek om vervolging) inge-

diend terzake van een strafbaar feit, dat slechts op klachte vervolgbaar is, zoals 
belediging, schaking, sommige zedendelicten. 

Op welke van deze wijzen hij ook van de zaak kennis moge hebben ge
kregen, op de Commanderende Officier rust nu de taak, om in de zaak meer 
klaarheid te brengen. Hij moet dus een onderzoek houden of, onder zijn 
verantwoordelijkheid, doen houden. 

Indien een proces-verbaal, bij de Commanderende Officier ingediend, deze 
de zaak voldoende duidelijk maakt, kan hij een nader onderzoek achterwege 
laten (veelal bevatten de processen-verbaal van opsporingsambtenaren vol
doende gegevens in de vorm van verklaringen van verdachte en van getuigen). 

Is de zaak ingewikkeld, zijn er bijv. ook burgerpersonen bij betrokken, dan 
kan het aanbeveling verdienen, voor het onderzoek de hulp van de Konink
lijke Marechaussee in te roepen. De Commanderende Officier blijft echter 
verantwoordelijk en het personeel van de Marechaussee treedt bij het onder
zoek op als zijn orgaan. 

In de overige zaken wordt echter een onderzoek ingesteld, dat de naam van 
huishoudelijk of voorlopig onderzoek draagt, en voorheen ook wel aangeduid 
werd als de "korpsinformatiën". 

325. - Het huishoudelijk onderzoek. - Omtrent de wijze, waarop het huis
houdelijk onderzoek moet worden gehouden, is wettelijk niets voorgeschre-
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ven. De Commanderende Officier kan het persoonlijk instellen, doch meestal 
zal hij het opdragen aan de compagniescommandant van de verdachte of aan 
een commissie van twee officieren. 

Het is voor het verdere beloop van de zaak van zeer veel belang, dat het 
huishoudelijk onderzoek met grote zorg gehouden wordt. Een goed huis
houdelijk onderzoek kan later de krijgsraad veel werk besparen. 

De verdachte, zowel als de nodig geachte getuigen worden gehoord. Hun 
verklaringen worden, onder nauwkeurige vermelding van tijd en plaats van 
gebeurtenissen en handelingen, op schrift gesteld en na voorlezing door hen 
ondertekend. 

De getuigen worden niet onder ede gehoord. Burgergetuigen kunnen niet 
gedwongen worden, te verschijnen. Het horen van een of meer getuigen is van 
het grootste belang, omdat, gelijk wij later zullen zien, een veroordeling niet 
mogelijk is zonder ander bewijs dan de verklaring van de verdachte zelf (zie 
pt341). 

Schriftelijke bescheiden (behoorlijk gedateerd en gewaarmerkt) welke op de 
zaak betrekking hebben en als bewijsmiddel kunnen dienen, worden bijeen
gebracht (bijv. appèlsrapporten bij afwezigheidsdelicten). 

De commissie verricht voorts al hetgeen zij nodig acht om een volledig beeld 
van de zaak te krijgen. 

De verdachte mag zich in dit stadium nog niet door een raadsman laten 
bijstaan. De commissie moet dus naar objectiviteit streven en haar onderzoek 
moet evenzeer betreffen hetgeen ten voordele van de verdachte strekt als 
hetgeen hem belasten han. 

De resultaten van het onderzoek worden vastgelegd in een gedateerd en 
ondertekend proces-verbaal. De afgelegde verklaringen worden daarin opge
nomen of daarbij overgelegd. Voorts worden alle overtuigingsstukken gewaar
merkt en bij het proces-verbaal gevoegd, dat tenslotte aan de Commanderende 
Officier wordt aangeboden. 

Laatstgenoemde bestudeert het proces-verbaal en tekent het voor "gezien". 
Zo nodig kan hij de commissie nog een nader onderzoek op bepaalde punten 
opdragen. 

Opmerking: In de practijk komt het wel voor, dat het huishoudelijk onderzoek door een 
lagere commandant (bijv. de compagniescommandant van de verdachte) wordt 
bevolen. Er behoeft geen bezwaar tegen een dergelijke gang van zaken te be
staan, indien deze de instemming van de Commanderende Officier heeft, of 
wellicht het gevolg is van een door deze uitgegeven instructie. In ieder geval 
blijft de Commanderende Officier verantwoordelijk, en de behandeling mag 
hem dus niet onbekend blijven. 
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325A. - Voorbeeld van een proces-verbaal van huishoudelijk onderzoek. -

REGIMENT INFANTERIE JOHAN WILLEM FRISO 

PROCES VERBAAL VAN HUISHOUDELIJK ONDERZOEK 

Op heden de 12e Augustus 1950 hebben wij ondergetekenden 

DE BRABANDER, LOUIS, HERMAN, JOSEF, Iegernr 22.II.17.129, eerste-luitenant der 
militaire administratie, en 

VAN DER AA, PHILIPPUS, Iegernr 27.04.08.116, eerste-luitenant der infanterie. 

beiden van het Regiment Infanterie Johan Willem Friso, ons ingevolge de ons door de 
Commanderende Officier van opgemeld regiment verstrekte last, te Medemblik in commissie 
verenigd teneinde een onderzoek in te stellen naar aanleiding van een rapport contra 

GERRITSEN, HERMAN, FREDERIK, dpi. soldaat, legernr 30.06.11.155, dienende bij de 
Ie Compagnie van het Instructief Bataljon van opgemeld korps. 

Daarna hebben wij op plaats en datum voornoemd voor ons doen verschijnen de verdachte 
GERRITSEN, H. F., die ons heeft verklaard : 

"Op JO Augustus 1950 te 19.00 uur kwam ik als soldaat op wacht bij de wacht van de 
"Nassaukazerne te Medemblik. Op 11 Augustus 1950 te 4.15 uur heb ik een mij door de 
"wachtcommandant opgedragen ronde gelopen. Om 7.15 uur moest ik opnieuw een ronde 
"lopen, de wachtcommandant had mij daartoe tijdig tevoren opdracht gegeven. Ik had 
"hier echter niet veel zin in en wilde liever mijn uitrusting op mijn kamer wat in orde 
,,brengen. Toen ik dus te 7.15 uur het wachtlokaal verliet heb ik niet de mij voorgeschre
"ven ronde gelopen, doch heb ik mij naar de door mij bewoonde kamer 24 in gebouw B 
"begeven, alwaar ik op mijn krib ben gaan zitten. Ik moet hier toen in slaap gevallen 
"zijn. Op een gegeven ogenblik werd ik wakker en zag toen de wachtcommandant . de 
,,sergeant Jansen G. P., naast mijn bed staan, die mij kennelijk had wakker gemaakt. 
"Ik erken dat ik, door te handelen gelijk ik deed , een verplichting, welke op mij als 
,,soldaat behorende tot de wacht rustte, niet ben nagekomen." 

Na voorlezing heeft Gerritsen bij zijn verklaring volhard en deze ten bewijze daarvan 
ondertekend: 

H. F. Gerritsen 
(handtekening) 

Vervolgens hebben wij op plaats en datum voornoemd voor ons doen verschijnen als ge
tuige de dpi. soldaat VAN VUUREN, KLAAS, legernr 30.05.13.023, dienende bij de le 
Compagnie van het Instructief Bataljon van het Regiment Infanterie Johan Willem Friso, 
die verklaarde: 

"Op 11 Augustus 1950 bevond ik mij te omstreeks 7.20 uur op kamer 24 in gebouw B van 
"de Nassaukazerne te Medemblik, op welke kamer ik gelegerd ben, toen de eveneens op 
"die kamer gelegerde soldaat Gerritseri, H. F. aldaar binnenkwam. Hij ging op zijn krib 
"zitten en viel even later in slaap. Hoewel ik wist, dat hij op dat ogenblik deel uitmaakte 
"van de wacht, meende ik, dat hij wel toestemming van de wachtcommandant zou 
"hebben, om even uit te rusten, en daarom is het niet bij mij opgekomen , hem wakker 
"te maken. Toen ik ongeveer een half uur later de kamer verliet, lag Gerritsen nog 
,,steeds te slapen." 

Na voorlezing heeft de soldaat Van Vuuren bij zijn verklaring volhard en deze ten 
bewijze daarvan ondertekend: 

K. van Vuuren 
(handtekening) 

Tenslotte hebben wij op de 14e Augustus 1950 te Medemblik als getuige gehoord de dpi. 
sergeant JANSEN, GIJSBERT, PIETER, Iegernr 26.01.27.013, dienende bij de Ie Compagnie 
van het Instructief Bataljon van het Regiment Johan \,Villem Friso (aangezien deze sergeant 
met verlof was, kon hij niet eerder worden gehoord), die verklaarde: 
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,Als dienstplichtig sergeant was ik commandant van de wacht van de Nassaukazerne te 
,,:'.\[edemblik van 10 Augustus 1950 te 19.00 uur, tot 11 Augustus 1950 te 19.00 uur. Als 
,,zodanig heb ik toen aan de tot die wacht behorende soldaat Gerritsen, H. F. onder 
"meer opgedragen, rondes te lopen te 4.15 uur en 7.15 uur op 11 Augustus 1950. De 
,,route, welke op deze rondes moest worden gevolgd, heb ik hem daarbij tevens opge· 
"ge,en. De ronde van 4.15 uur is door Gerritsen behoorlijk verricht. Te 7.15 uur zag ik 
"hem opnieuw het wachtlokaal verlaten en ik veronderstelde, dat hij dit deed om zijn 
"tweede ronde aan te vangen. Aangezien voor het lopen van een ronde ongeveer een half 
"uur nodig is, bevreemdde het mij, dat Gerritsen te omstreeks 8.10 uur nog niet was 
"teruggekeerd. Ik informeerde of een der tot de wacht behorende militairen ook wist 
"waar Gerritsen was, waarop een der soldaten mij mededeelde, dat hij Gerritsen te 7.15 
,,van het wachtlokaal rechtstreeks in de richting van Gebouw B had zien lopen. 
"Aangezien de route van de ronde juist in tegenovergestelde richting liep, kreeg ik 
"argwaan en ben ik naar gebouw B gegaan. Aldaar trof ik Gerritsen op de door hem 
"bewoonde kamer 24 slapende op een krib aan. Ik heb hem wakker gemaakt en hem 
"gevraagd hoe hij daar kwam, waarop hij geen behoorlijk antwoord wist te geven. In 
"verband met de vele werkzaamheden , welke door het wachtpersoneel nog moesten 
"worden verricht, heb ik Gerritsen geen voorlopig arrest aangezegd. Wel heb ik het 
,,gebeurde terstond mondeling gerapporteerd aan de Officier van Piket." 

Na voorlezing heeft sergt. Jansen bij zijn verklaring volhard en deze ten bewijze daarvan 
ondertekend: 

G. P. Jansen 
(handtekening) 

Aldus opgemaakt en gesloten te Medemblik, 14 Augustus 1950, 

de Commissie 
L. H. J. de Brabander Ph. van der Aa 

(handtekeningen) 

Gezien. 
Medemblik, 15 Augustus 1950, 

de Kolonel, 
Commandant van het Regiment Inf. Johan Willem Friso, 

C. H. van Epscheuten. 
(handtekening) 

Toelichtingen: 

In dit voorbeeld heeft de soldaat Gerritsen zich schuldig gemaakt aan het 
.,als militair, behorende tot enige wacht, een op hem als zodanig rustende ver
plichting niet nakomen" (art. 129 MS). Bewezen moet dus worden: 

Ie dat hij als militair behoorde tot enige wacht (dit is bewezen door zijn 
bekentenis en de verklaring van de wachtcommandant Jansen); 

2e dat op hem als zodanig een bepaalde verplichting (in casu het maken van 
een ronde) rustte (dit is eveneens bewezen door de bekentenis van ver
dachte en de verklaring van de wachtcommandant, die hem de opdracht 
had gegeven); 

3e dat hij deze verplichting niet is nagekomen (dit is bewezen door de be
kentenis van verdachte en de verklaring van Van Vuuren; de wachtcom
mandant zelf kan hieromtrent slechts een vermoeden koesteren). 

Het bovenstaande moge duidelijk maken, dat het opnemen van een be
kentenis alléén niet voldoende is, doch dat deze zo enigszins mogelijk op alle 
punten moet worden bevestigd door getuigenverklaringen. 
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326. - Beslissing van de Commanderende Officier nopens de verdere 
behandeling. - Op grond van de resultaten van het voorlopig onderzoek 
moet de Commanderende Officier nu een beslissing nemen omtrent de ver
dere behandeling van de zaak. 

8 RL a) Bevindt hij, dat het gerapporteerde feit een eigenlijk krijgstuchtelijk 
2 (Ie) WK vergrijp oplevert, dan is krijgstuchtelijke afdoening nodig. Hij kan deze 

39 WK zelf ter hand nemen, behalve ten aanzien van zaken, die tot de competen-
42 WK tie van de Garnizoenscommandant (zie pt 155) behoren (zie ook de 

,,opmerking" onder b hierna). 

2 (2e-6e) WK b) Bevindt hij, dat het gerapporteerde feit een oneigenlijk krijgstuchtelijk 
vergrijp oplevert (of juister gezegd: dat het een strafbaar feit oplevert, 
dat vatbaar is voor krijgstuchtelijke afdoening) dan neemt hij, indien hij 
daartoe termen aanwezig acht, de krijgstuchtelijke afdoening zelf ter 

42 WK hand of draagt de zaak ter afdoening aan de Garnizoenscommandant 
over, indien het vergrijp onder diens competentie valt. Van zijn bevin-

10 RL ding en beslissing moet hij echter kennis geven aan de tot verwijzing naar 
de militaire rechter bevoegde autoriteit (zie ptn 328 en 350). 

Opmerking: In de practijk wordt de krijgstuchtelijke afdoening, bedoeld sub a en b door de 
Commanderende Officier veelal overgelaten of opgedragen aan de lagere tot 
straffen bevoegde meerdere, doorgaans aan de compagnies- of overeenkomstige 
commandant. Een opdracht tot krijgstuchtelijke afdoening houdt geen op
dracht tot krijgstuchtelijke bestraffing of tot het opleggen van een bepaalde 
straf in. De lagere meerdere behoudt in dit opzicht zijn volle vrijheid; de hogere 
chef kan echter ingrijpen (zie pt 193). 

10 RL c) Acht hij, in het zo juist genoemde geval, geen termen voor krijgstuchte
lijke afdoening aanwezig, twijfelt hij, of krijgstuchtelijke afdoening mo
gelijk is, of bevindt hij, dat h~t gerapporteerde feit een strafbaar feit 
oplevert dat niet krijgstuchtelijk màg worden afgedaan, dan geeft hij van 
zijn bevinding kennis aan de tot verwijzing bevoegde autoriteit. 

327. - Bevoegdheid van de Commanderende Officier inzake het voorlopig 
arrest_ - Bij of na het voorlopig onderzoek moet de Commanderende Officier 
tevens een beslissing nemen omtrent het voorlopig arrest. 
Hij kan: 

7 RL een verdachte, aan wie nog geen arrest was aangezegd, thans voorlopig 
arrest aanzeggen; 

een zich in arrest bevindende verdachte daaruit ontslaan (dit zal in ieder 
9RL geval moeten plaats hebben indien de onschuld van verdachte gebleken is); 

de vorm van het voorlopig arrest wijzigen, bijv. de vorm van licht arrest 
veranderen in die van streng arrest, of omgekeerd. 

Het spreekt wel van zelf, dat opheffing van strafrechtelijk voorlopig arrest 
als zodanig plaats vindt, indien tot krijgstuchtelijke afdoening wordt over
gegaan. In arrest stellen of handhaven van aangezegd arrest zal nodig zijn 
indien niet tot krijgstuchtelijke afdoening wordt overgegaan en termen aan
wezig zijn, dit arrest toe te passen, resp. te bestendigen. 

Heeft de Commanderende Officier de zaak door toezending van de desbe
treffende stukken ter kennis gebracht van de tot verwijzing naar de militaire 
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rechter bevoegde autoriteit, dan is hij daarna niet meer bevoegd tot opheffen 
of verlichten van het voorlopig arrest. Een en ander staat dan uitsluitend ter 
competentie van genoemde autoriteit. 

Wel kan de Commanderende Officier, zolang verwijzing naar de krijgsraad 
nog niet heeft plaats gevonden, indien daartoe aanleiding mocht zijn, de 
verdachte alsnog voorlopig arrest aanzeggen of de vorm, waarin het arrest 
wordt ondergaan, verzwaren. Hij moet daarvan dan echter onverwijld aan de 
tot verwijzing naar de militaire rechter bevoegde autoriteit kennis geven. 

328. - De verplichting tot rapporteren aan de tot verwijzing naar de 
militaire rechter bevoegde autoriteit. - Er zij met nadruk op gewezen, dat 
steeds aan de tot verwijzing bevoegde autoriteit rapport moet worden uitge
bracht, indien het gebeurde een strafbaar feit oplevert; ongeacht dus of de 
Commanderende Officier van oordeel is dat de verdachte schuldig of on
schuldig is, en ongeacht of van een bevoegdheid tot krijgstuchtelijke afdoe
ning gebruik gemaakt is of niet. 

De bedoeling hiervan is wel duidelijk. Immers niet de Commanderende 
Officier, doch de tot verwijzing bevoegde autoriteit heeft in strafzaken het 
laatste woord te spreken over de wijze van afdoening. Daartoe is het nood
zakelijk, dat deze autoriteit van de zaak kennis krijgt, ook al mocht reeds 
krijgstuchtelijke afdoening hebben plaats gevonden. Zodanige afdoening sluit 
immers niet uit, dat de zaak toch nog naar de krijgsraad verwezen wordt (zie 57 WK 
pt218). 

Met zuiver krijgstuchtelijke vergrijpen heeft de tot verwijzing bevoegde 
autoriteit als zodanig echter geen bemoeienis. Die gevallen behoeven hem dus 
niet te worden gemeld. 

Behalve het rapport of proces-verbaal, het proces-verbaal van huishoudelijk 
~nderzoek en de overige, op de zaak betrekking hebbende stukken, doet de 
Commanderende Officier aan de tot verwijzing naar de militaire rechter 
bevoegde autoriteit toekomen een "justitiële verklaring" betreffende de 
verdachte, waarop een aantal gegevens, van belang voor het onderzoek van de 
zaak is ingevuld (zie het model van deze verklaring hierachter) . 
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LEES DIT EERST 1 61,. 1 

IN ENKEL VOUO INDIENEN 1 
Punten I t/m 63 In te vullen door de 
tot straffen bevoc~dc meerdere onder 
wi~ rechtstreeks bevel de vcrdachu: 
staat of gestaan heeft. 

PRO JUSTITIA 11.uditie ce: ___ _ 

WEES VOLLEDIG EN NAuw·. 
KEURIG! 
De met r:cn *) gemerkte zlnocn of :In· 
sneden duidelijk doorhalen Indien niet 
ter Wc dienende 

W.L.u: __ 

JUSTITIE:LE VERKLARING RAADPLEEG DE TOELICHTEN
DE NOTEN! 

betreffende 
ta te vullen door Audltcur-M!litillr 
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1 
2 
3 
-1 
5 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

13 
1-1 
15 
16 
17 
18 

naam 
voornamen ·-
rang of stand 
bijzondere functie 
onderdeel 

legernummer 
geboorteplaata 
geboortedatum 
voornamen vader 
naam moeder 
voornamen moeder 
burgerlijke staat {ongehuwd, 
gehuwd, gescheiden, wednr.) 
aantal kinderen 
kostwinner van 
burger beroep 
burger adres 
genoten onderwijs 
kerkgenootschap 

a.aam, enz. 

behoort (behoorde) tot de Koninklijke landmacht als (:Ie tod. onderaan de blz.): werkelijke dienst 

19 DIENSTPLICHTIGE van de lichting 

20 

21 

22 

23 

21 
25 
26 
27 

28 
29 
30 

31 

32 

33 
3-1 

of 

öf 

Hij is 

uit de gemeente 
ingelijfd op de 

*> a. op heden in werkelijke dienst sedert 

*I b. thans:: ::~f=~ verlof doch in werke• 
lijke dieast gewttst van 

tot 
bij 

------··-------

VRIJWILLIGER. wlen.s dienstverband hem tot doorlopende werke
lijke dienst verplicht. 
Hij is als zodanig in dienst getreden de .. __ 

Zijn dienstverband is *> op heden nog nltt g:dlndlg:d 

*> gdlndigd op de ___ ... , ...... ··-······-·· .... ---- .. ··---····-·-··· 
HIJ dient {diende) ten tijde van het nader te noemen strafbare feit 

bii----------------------

VRIJWILLIGER. wiens dienstverband hem niet tot dooclopende 
werkelijke dienst verplicht. 
Hif is als zodanig in dienst getreden de 
Zijn dienstverband is *) op heden DOQ niet gdindlgd 

.,C *> gd.ludigd op de ..... . 

Hij is 
*l a. op beden In werkelijke dienst sedert 

*l b. thans:: ::~1:~:t verlof doch In werkt• 

lijke dienst geweest van 
tot 
bij 

TOEL!OiTING; Of A. of B. of C invullen. de twee andere cattgorlt\!n doorhalen. 
Onder B vallen onder andere de beroepsmilitairen en de oorlogsvritwillig:ers. 
Onder C vallen ond,r andere de vrijwilligers van dt Nationale Reserve. 
Indien betrokktnc ten tlide van htt lnvu!ltn van de fustlt!!le verklaring: In werkeli1ke ditnst ts. 
a invullen en b doorhalen: indien bij niet In wcrkeli'ke dierut is: b Invullen en a doorhaltn. 
lD voorkomend geval a(hter b begin en einde van DIE periode van werkeliJ(e dienst aangeven 
gedur,mde welke btt strafbare feit Is gcplttg:d. 
Her kan bij wl1zc van hcge uitzondering voorkomen. dat bovenstaand gedeelte van htt lormulirr 
nier of niet geheel kan wordtn gevolgd. Alsdan een afzor.derli:ke verklanng overleggen. onder 
nauwkturige opgave van plaatJ eD tijd. waaruit blijkt op grond van welke omstandlgheld de 
benokktne militair was ten tl;de van het pleg:,n van het strafbart feit (b.v. al, een dienst• 
pUchtlge li!dtD.S groo, verlei UI militaire unilorm gû.lccd een strafbaar feit bedt gepleegd). L Form K 13?51 
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35 De in hoofde dezer vermelde militair wordt verdacht zich te hebben schuldig rapport 
gemaakt aan het (de) navolgende-strnfbare feit(en): (Kort maar duidelijk oo:chrilvcn) :.te.6o\l~L. 

gepleegd op (omstreeks)-----···· te 
op welk{e) feit{en) betrekking heeft (hebben) het (de} hierbij overgelegde, 

36 *> rapport(en). nr .. d.d. opgemaakt door 
37 *> proces(sen)~verbaal. nr(s) d.d. . opgemaakt 

door K Mar, Rijkspolitie, Gemeentepolitie te 
(doorhalta wat niet van toepassing is) 

38 Als stuk(ken) Véln overtuiging is (zijn) in beslag genomen en wordt (worden) 
hierbij overgelegd (o.ict In te vullen indien de inbeslagneming is verricht door politie of 
marecha~e en in het procH•verbaal is gerelateerd) 

39 Als getuigen in deze zaak kunnen worden gehoord: 

stukken van 
overtuiging 

(namen, c.q. rangen. ad ressen, c.q. mil. onderdelen vermelden) (allétn in te vul!en gthaigfll 
voor :over dc:c getuigen NIET in het rapport of proces-verbaal zijn genoemd of bij het 
huishouddijk onderzoek zijn '*choord) 

iO *> Ter zake is een huishoudelijk onderzoek gehouden waarvan het proces-ver- huishoudelijk 
baal hierbij wordt overgelegd. ondu:o~k 

41 *> Terzake is geen huishoudelijk onderzoek gehouden (:tt echter ook bij pw:it 66) 

i2 *> Aan de verdachte is terzake geen voorlopig arrest aangezegd. arrest 

i3 
·H 
-15 
-16 

-17 
-18 

-19 
50 
51 
52 

53 

5-1 

Aan de verdachte is terzake voorlopig arrest aangaegd, 
door 

*> op de 
te ondergaan in de vorm van 
plaats 

1 
Bovenbedoeld arrest is sedert opgeheven, 

*> door · · 
op de 

Bovenbedoeld arrest is gewijzigd, 
door 

*> op de 
en xdert te ondergaan in de vorm van 
plaats 

*> f De verdachte is op .. door .. ..... ter 
zake van bovenbedoeld feit krijgstuchtelijk gestraft. (z.ie hi}lage af.schrih-&raBijst) 

*> door geschorst wegens 

1 
De tenuitvoerlegging van deze straf is op __ ....... . .... 

(alltta iD te vulla1 in gevallen van ongeoorloofde afwa:igbdd) 

De verdachte is van 
tot onafgebroken zonder 

55 *> recht of vergunning, derhalve ongeoorloofd. afwezig geweest van zijn onder-
de<:l • gelegerd te 

56 *> Hij heeft zich persoonhjk terugge:neld. 
57 *> Hij is aangehouden op ... te 

en tuuggebracht door 
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58 
STAAT VAN DIENST 

overgenomen vnn de contrölelijst 
(indien ondustaandc ruimte onvoldoende l.s. een afzonderlijk gewaarmerkt en gedagtekend afschrift bijvoegen) 

Aan de verdachte zijn voor zover bekend gedurende zijn diensttijd geen straflijst 
59 * ) krijgstuchtelijke straffen opgelegd en derhalve is geen strafüjst van hem 

aanwezig. 
(jQ ·t:) Aa:1 de verdachte zijn gedurende zijn diensttijd de op bijgaand afschrift-

straflijst vermelde krijgstuchtelijke straffen opgelegd. (een gedagtekend en gewaar
merkt afschrih-strafll).1t wordt aLs bijlage bij deze verklaring gevoegd) 

Blz.3 

6 1 Beoordeling van persoon en algemene dienst-prestatie van de verdachte, Moordding 
alsmede inlichtingen omtrent het milieu waaruit hij voorkomt. 

62 Be.schouwingen naar aanleiding van het gepleegde fe it (b.v. indien naar het oorded beschouwingm 
van de Commandant verlichtende of verzwarui.de factoren aanwul.g :z:ijo welke voor Ho juiste 
bcoorddlng van het voorgevalle~ van belang kWlllen :z:ljo): 
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6) Ondergetekende. naam 
rang 
functie: 

verklaart her vorenstaande naar waarheid te hebben opgemaakt en de 
persoonsgegeveni= overeenkomstig de ambtelijke bescheiden, de verdachte 
~treffende. te hebben bevonden: 
biedt deze verklaring (in enkelvoud) en -· ..... -· .... _..,, bijlagen *) alsmede 
stukken van overtuiging) langs de hiërarchieke weg. aan de Commanderend 
Officier ter verdere behandeling aan 

stempelafdruk 
en nummer 

re -· ........• de 19 

D•---------
Handtekening. 

6i *> Gezien en doorgezonden 

Ruimte, In voorko
!llcnd geval lxsch1k. 

baar VOOf naast 

~~d~' d;ht:~;; stempelafdruk 
der-ende Officier (b.v. en nummer 
een nlct.zelfsrandigc 
BatalJons-comman· 
dan!) 

te 19 ...•....•.• 

De ___ _ 

Handtekening. 

Naam in drukletters .. 

328 

Het ondc-rsrnande In te vullea door de Comm.inderende Officier (Rcgimci:1ts- of overeenkomstige commaodant) 

65 Ondergetekende naam. 
rang : 

Commanderend Officier va": .. .. 
----.. . . ........ , gezien bovengenoemde verkladng, gelet op 
de artikelen 7 t{m 10 van de Regtspleging bij de Landmagt: 
stelt deze, onder overlegging van de hiernevens vermelde stukken, door 
tussenkomst van de Auditeur-Militair te .. in handen van de 
Commanderende Generaal. 

66 *> onder bericht dat. {zie torlichtlng hlcrondcrl 

stempelafdruk 
~n nummer 

te ----·-·· ---··· -·· de 

De---···-

Handtekcning 

19 .. 

TOELICHTING. Onder nr 6b heeft de Commandrrrnde Officier gdegenhdd om meldln; 
te maken van eventuele maatregelen. (X)C)R HEM NA ONTVANGST VAN DEZE VER
KLARING genomen. zoals: aanzeggen, opheffen of wijzigen van voorlopig aITeSt, k.rilgstuchte!ijke 
bestraffing. wijziging of schorsing van kr ijgstuchteli;ke straf. opdracht tot huishouèeliik. ondcr
:zock of tot ondenotk van marec.h.iussce of politie. indien dil oog niet was gehouden (alsdan 
proc.u--verbaal daarvan bijvoege11) 

67 

foventar!s van de 
als bijlagen mede
gezonden stukken· 

*) A. rapport 

*l B. proces-verbaal 

*) C. proces-verbaal 
van huishoudelijk 
onderzoek 

*l D. afscbrift--strafliJst 

*l E. afschrift staat van 
dien.st {zonodig, 
zie 58) 

*I F . . 

*IG. 

*IH .. 

*1 1. 

*IJ. 

*lK. ____ _ 

*J alsmede 
in beslag genomen 
voorwerpen 
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§ 65. 

Taak van de tot verwijzing naar de militaire rechter bevoegde autoriteit. 

Il RL 329. ·- Advies van de Auditeur-Militair. - De tot verwijzing bevoegde 
autoriteit stelt de stukken, die hij van de Commanderende Officier ontvangen 
heeft, om advies in handen van de Auditeur-Militair (zie pt 351) bij de 
krijgsraad*). Hij mag namelijk omtrent de verdere behandeling van de zaak 
geen beslissing nemen zonder het advies van de Auditeur te hebben inge
wonnen. 

Het advies van de Auditeur-Militair betreft: 
a) de verdere behandeling van de zaak bijv.: 

verwijzen naar de krijgsraad (met een ontwerp-omschrijving van het te 
laste gelegde feit); 
niet verwijzen, doch krijgstuchtelijk afdoen; 
instemmen met reeds ter hand genomen krijgstuchtelijke afdoening; 
seponeren (d.w.z. de zaak verder laten rusten); 
schikken (afdoen buiten proces door betaling van een bepaalde geldsom 
en voldoening aan gestelde voorwaarden); 

b) de vraag, of cle verdachte al dan niet in voorlopig arrest zal moeten wor
den gesteld of gehouden clan wel op vrije voeten moet worden gesteld; 

c) ingeval tot verwijzing wordt geadviseerd, de vraag of er in de zaak al of 
niet informatiën (zie § 66) zullen worden genomen. 

De tot verwijzing bevoegde autoriteit is niet verplicht, het advies van de 
15 RL Auditeur-Militair te volgen, doch bij de gewone rechtspraak in volle vredes

tijd (zie pt 355) is de Auditeur-Militair bevoegd een uitspraak van het Hoog 
Militair Gerechtshof (zie pt 359) uil te lokken, indien de tot verwijzing be
voegde autoriteit, tegen zijn advies in, mocht hebben nagelaten een zaak naar 
de krijgsraad te verwijzen. Het HMG beslist alsdan niet over de zaak zelve, 
doch slechts over de vraag van al of niet verwijzen. 

Betreffende het onder c. gestelde zij opgemerkt, dat niet bepaald mag wor
den, dat geen informatiën zullen worden genomen, indien de Auditeur
Militair het daarmede niet eens is. 

330. - Beslissing van de tot verwijzing bevoegde autoriteit. - Na kennis 
genomen te hebben van het advies van de Auditeur-Militair neemt de tot 
verwijzing bevoegde autoriteit zijn beslissing. 

14 RL Wordt besloten tot verwijzing naar de krijgsraad, clan maakt hij daarom-
trent een schriftelijke beschikking op, waarin een omschrijving van het te 
laste gelegde feit is opgenomen en waarvan afschriften aan de Auditeur
Militair en aan de verdachte, die van nu af "beklaagde" of "beschuldigde" 
genoemd wordt, ter hand worden gesteld. Ook omtrent het voorlopig arrest 
wordt in deze verwijzingsbeschikking een bepaling opgenomen. Dit kan wor-

•) Ter vereenvoudiging van de administratie heeft de tot verwijzing beYoegde autoriteit voor 
het tegenwoordige bepaald, dat de Commanderende Officier de stukken door tussenkomst 
van de Auditeur-Militafr aan hem doet toekomen, zodat hij deze tegelijk met het advies van 
die Auditeur ontvangt. 
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den bevolen, gehandhaafd of opgeheven; ook kan verandering worden be
volen ten aanzien van de vorm waarin het wordt ondergaan. Tenslotte wordt 
bepaald, of in de zaak al dan niet informatiën zullen worden genomen. 

Wordt besloten tot krijgstuchtelijke afdoening, dan wordt deze overgelaten 
aan de Commanderende Officier of, indien het een feit betreft dat behoort 
tot de competentie van de Garnizoenscommandant, aan laatstgenoemde 42 WK 

autoriteit (zie ook ptn 155 en 218). 
Stemt de tot verwijzing bevoegde autoriteit met een reeds ter hand ge

nomen krijgstuchtelijke afdoening in (zie ook pt 218) of besluit hij, de zaak 
te seponeren, dan geeft hij daarvan aan de Commanderende Officier kennis. 

Wordt tot schikking besloten, dan ontvangt de Commanderende Officier 
door de zorg van de Auditeur-Militair mededeling van de voorwaarden, 
waarop de verdachte een strafvervolging kan voorkomen. 
Opmerkingen: a. Aan een geseponeerde zaak wordt, tenzij later nieuwe gegevens bekend 

worden, geen verder gevolg gegeven. De zaak blijft dus rusten. Tot 
seponeren wordt overgegaan bijv. als geen volledig bewijs te verkrijgen is, 
of als de zaak van zo gering belang is, dat noch krijgstuchtelijke, noch 
strafrechtelijke behandeling nodig wordt geacht. 

b. In eenvoudige zaken betreffende overtredingen naar het gemene recht 
wordt aan de verdachte vaak een schikking aangeboden. De Auditeur
Militair geeft daarbij aan, welk bedrag de verdachte moet betalen (en c.q. 
van welke in beslaggenomen voorwerpen hij afstand moet doen). Voldoet 
de verdachte aan de hem gestelde voorwaarde(n), dan vervalt het recht tot 
strafvordering terzake van de betrokken overtreding. Neemt de verdachte 
het schikkingsaanbod niet aan, of neemt hij dit wèl aan, doch voldoet hij 
niet aan de gestelde voorwaarde(n), dan wordt de zaak na verwijzing alsnog 
door de Auditeur-Militair aan de krijgsraad ter behandeling voorgelegd. 
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HOOFDSTUK XVII. 

BEHANDELING VAN EEN MILITAIRE STRAFZAAK NA DE 
VERWIJZING NAAR DE MILITAIRE RECHTER. 

§ 66. 

Informatiën voor de Officier-Commissaris. 
14,254 RL 331. - Karakter van de informatiën. - Is de verdachte door de bevoegde 

autoriteit naar de militaire rechter verwezen (van dit ogenblik af wordt de 
verdachte als "beklaagde" aangeduid), dan neemt het eigenlijke militaire 
strafproces een aanvang. Het onderzoek door de Officier-Commissaris (de 
informatiën) vormt het eerste gedeelte van dat proces. 

Dit onderzoek draagt een geheel ander karakter dan het opsporings
onderzoek, zoals dit bij het korps, of door de Marechaussee of de politie is 
gehouden. In de beschikking tot verwijzing naar de militaire rechter is het 
aan de beklaagde te laste gelegde feit omschreven. De Officier-Commissaris 
(zie pt 352) gaat bij zijn onderzoek van deze beschikking uit. Zij vormt de 

14 RL grondslag en, in beginsel, de begrenzing van de informatiën. 
Ofschoon de Officier-Commissaris geen lid van de krijgsraad behoeft te 

zijn en, ook al is hij dit wel, in geen geval als lid zitting mag hebben bij de 
136 RL behandeling van een door hem als OC onderzochte zaak, kan men zijn taak 

het beste verstaan, door hem te zien als een verlengstuk van de krijgsraad. 
Zijn onderzoek dient, om in de zaak zóveel klaarheid te brengen, dat de 
krijgsraad een tijdrovend onderzoek bespaard blijft. Steeds moet hij zich, 
alvorens zijn onderzoek af te sluiten, afvragen of de krijgsraad met het door 
hem verzamelde materiaal kan volstaan bij de bewijsvoering en de beoor
deling van de persoon van de beklaagde. 

In verband met het bovenstaande zal het duidelijk zijn, dat de tot verwij
zing bevoegde autoriteit slechts dan zal bepalen, dat de informatiën achter
wege kunnen blijven, als de zaak eenvoudig van aard is, en door het opspo
ringsonderzoek, dat aan de verwijzing is voorafgegaan, volledig tot klaarheid 
is gebracht; volgens de bestaande wettelijke bepalingen blijven de informa-

178 RL tiën dan ook alleen achterwege bij de behandeling van de overtredingen naar 
het gemene recht, indien daarbij de vereenvoudigde procedure (zie pt 340) 
wordt gevolgd (althans bij de rechtspraak in gewone tijden). 

Het onderzoek door de Officier-Commissaris is niet openbaar en de be-
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klaagde heeft hierbij geen recht op bijstand door een raadsman. Dit is ook 
niet nodig geacht, omdat de Officier-Commissaris, die als militaire meerdere 
reeds verplicht is, de belangen van de beklaagde, die immers tevens zijn onder
geschikte is, te behartigen, bovendien door de wet uitdrukkelijk er mede belast 
wordt, zich er evenzeer op toe te leggen, de onschuld van de beklaagde aan 62 RL 
het licht te brengen, als bewijs en erkentenis van diens schuld te verkrijgen. 

Desgewenst kan de Officier-Commissaris de raadsman van beklaagde uit
nodigen, de verhoren bij te wonen. 

Ook de Auditeur-Militair kan de verhoren bijwonen, indien hij hiertoe 41 RL 
door de Officier-Commissaris wordt uitgenodigd. Hij heeft bovendien het 
recht, vraagpunten op te geven, welke hij verlangt dat aan de beklaagde zul-
len worden gesteld. 

Bij de informatiën wordt de Officier-Commissaris bijgestaan door de 
Secretaris (zie pt 353) . 

Na afloop van de informatiën worden de stukken in handen van de 26 RL 
Auditeur-Militair gesteld. Deze kan dan nog een aanvullend onderzoek 31 RL 
vragen. 

De verklaringen van de beklaagde en van de getuigen en deskundigen, ten 
overstaan van de Officier-Commissaris afgelegd, kunnen door de krijgsraad 159, 161 RL 
worden gebruikt bij de constructie van het bewijs. De beklaagde wordt ook 
door krijgsraad zelf gehoord, doch een nieuw verhoor van de reeds door de 
Officier-Commissaris verhoorde getuigen en deskundigen kan doorgaans 
achterwege blijven. 

332. - Verhoor van de beklaagde. - De beklaagde wordt zo spoedig moge- 48 RL 
lijk voor de eerste maal verhoord. Zijn verklaringen worden op schrift ge-
steld en aan hem ter tekening voorgelegd. De beklaagde mag verzoeken, door 
hem op te geven getuigen te doen horen. 

Heeft de beklaagde het hem te laste gelegde geheel of gedeeltelijk bekend, 49, 50 RL 
dan wordt hem de volgende dag afgevraagd of hij bij deze bekentenis blijft 
volharden. Dit zogenaamde recolement, een herinnering aan de tijd, dat een 
op de pijnbank afgedwongen bekentenis later "buiten pijn en banden" moest 
worden bevestigd om bewijskracht te hebben, is thans een formaliteit zonder 
veel betekenis; bij de rechtspraak te velde blijft het doorgaans achterwege. 

Bij het laatste verhoor (dat in vele eenvoudige zaken plaats vindt hetzij 
terstond na het recolement, hetzij op dezelfde dag als het eerste verhoor) 
worden alle getuigenverklaringen aan de beklaagde voorgelezen en worden 64, 67 RL 
hem alle op de zaak betrekking hebbende stukken getoond. Wil de beklaagde 
hierop aanmerkingen maken, wil hij nog iets tot zijn verdediging inbrengen, 68 RL 
of zich nog op bewijzen en omstandigheden bei oepen, dan kan hij dit doen; 74 RL 
zijn verklaringen worden opgetekend. 

333. - Voorlopig arrest. - De Officier-Commissaris is bevoegd, een be
klaagde, die zich op vrije voeten bevindt, zo nodig in arrest te stellen. Hij 51 RL 
zendt dienaangaande terstond bericht aan de krijgsraad, die de genomen 
maatregel dan al of niet bekrachtigt. 

Wanneer de Officier-Commissaris van oordeel is, dat er termen zijn om 
het arrest, waarin een beklaagde zich bevindt, op te heffen of te verlichten, 52 RL 
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kan hij een daartoe strekkend voorstel aan de krijgsraad doen. Dit college 
neemt daarop een beslissing. 

334. - Overige bevoegdheden van de Officier-Commissaris. - De Officier
Commissaris verhoort de getuigen (zowel militairen als burgerpersonen) wier 
verklaringen hij nodig acht. Dit geschiedt onder ede, met dien verstande dat 
de getuigen, anders dan in het burgerlijke strafproces, de eed afleggen nadat 
zij hun verklaringen hebben gegeven. 
Opmerking: De getuige die op grond van zijn opvattingen, aan de godsdienst ontleend, 

bezwaar heeft tegen het afleggen Yan een eed , bevestigt in plaats daarvan met 
een plechtige verklaring, dat hij de gehele waarheid en niets dan de waarheid 
heeft gezegd. 

Het verhoor van militaire getuigen kan ook door een andere Officier
Commissaris, dan degene die met het onderzoek van de zaak belast is, ge
schieden. Deze regeling biedt voordelen indien de getuige zich ver van de 
standplaats van de laatstgenoemde bevindt. 

De Officier-Commissaris kan de (burgerlijke) Rechter-Commissaris van 
de betrokken Rechtbank verzoeken, het verhoor van een getuige te ver
richten. Ook kan de tussenkomst van de burgerrechterlijke instantie worden 
ingeroepen om een burger-getuige voor de Officier-Commissaris te doen ver
schijnen, eventueel met een bevel tot medebrenging. 

De Officier-Commissaris kan deskundigen benoemen en beëdigen. 
Hij kan de getuigen onderling, of een getuige met de beklaagde confron

teren, hetgeen nuttig kan zijn indien de verklaringen met elkander in strijd 
zijn. 

De Officier-Commissaris kan, in tegenwoordigheid van de Auditeur-Mili
tair, een gerechtelijke bezichtiging van de plaats, waar het feit is begaan, hou
den en een schouwing van een lijk of gekwetst persoon doen houden. 

Indien het betreden van een woning tegen de wil van de rechthebbende 
nodig is, verleent op verzoek van de Officier-Commissaris de commissaris van 
politie (in kleine gemeenten de burgemeester) daartoe last. 

§ 67. 

Behandeling voor de volle krijgsraad. 
335. - Aanhangig maken van de zaak. - Tenminste tien dagen voordat de 

114 RL zaak ter terechtzitting van de krijgsraad zal dienen wordt aan de beklaagde 
het bevelschrift tot bijeenkoming van de krijgsraad betekend *) Aan de voet 
van dit bevelschrift, waarvan hij een afschrift ontvangt, kan hij lezen wat hem 
te laste wordt gelegd. De formulering van de telastelegging (ontworpen 
door de Auditeur-Militair) is doorgaans gelijk aan die, gebezigd in de ver
wijzingsbeschikking (zie pt 330); binnen zekere grenzen kan echter een 
andere formulering worden gekozen. 

Bij de rechtspraak te velde wordt de zaak aanhangig gemaakt door een 
255 RL aanzegging van de Auditeur-Militair aan de beklaagde, onder vermelding 

van de telastelegging. Teneinde een vlotte behandeling mogelijk te maken 
is een termijn hierbij niet voorgeschreven. 
•) betekenen = door een deurwaarder of een dienaar der openbare macht ter kennis brengen. 
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De beklaagde verneemt bij een en ander levens, welke getuigen en des
kundigen in zijn zaak zijn gedagvaard. 

Voorts wordt hem kenbaar gemaakt, dat hij zich door een gekozen of door 116 RL 
een toegevoegde raadsman (zie pt 336) kan doen bijstaan. 

De beklaagde heeft het recht, ook zijnerzijds getuigen en deskundigen ter 
zitting te doen verschijnen. 163 RL 

336. - De raadsman. - Als raadslieden mogen ·worden gekozen of toege-
voegd advocaten en officieren. 116 RL 

De kosten van een gekozen raadsman komen voor rekening van de beklaag-
de. De officier, optredende als gekozen raadsman ten behoeve van een be
klaagde, die zijn mindere in rang is, zal deze dienst echter uiteraard kosteloos 7 (3) RK 
moeten bewijzen. In de regel zullen officieren slechts als raadsman optreden, 
wanneer zij, op grond van persoonlijke bekendheid met de beklaagde, door 
deze daartoe zijn aangezocht. Het is niet zeldzaam dat een militaire beklaagde 
wordt bijgestaan door zijn commandant. 

De beklaagde heeft echter ook recht op kosteloze toevoeging van een raads
man, behalve in overtredingszaken, als daarbij de vereenvoudigde procedure 
(zie pt 340) wordt gevolgd. De toevoeging geschiedt door de President, mits 
de beklaagde tenminste vier dagen voor de terechtzitting daarom heeft ver
zocht. Doorgaans wordt een advocaat toegevoegd, tenzij de beklaagde uit
drukkelijk om toevoeging van een officier heeft gevraagd. 

De raadsman mag kennisnemen van alle stukken en mag de beklaagde, zo 117 RL 
deze zich in arrest bevindt, behoudens het vereiste toezicht, alleen spreken. 

Enige aanwijzingen ten dienste van de officier-raadsman worden gegeven 
in pt 342. 

337. - Onderzoek ter terechtzitting. - De terechtzitting is openbaar. De 118 RL 
krijgsraad (zie voor de samenstelling van dit college§ 71) kan echter sluiting 
der deuren bevelen in het belang van de openbare orde of de zedelijkheid. 
Ook kan in het belang van de krijgstucht de aanwezigheid van militairen 
beneden een te bepalen rang en, in het algemeen belang, die van minder
jarigen worden belet. 

Nadat de President de persoonlijke gegevens van de beklaagde gecontro
leerd heeft, en deze vermaand heeft, oplettend te zijn, leest de Auditeur
Militair de telastelegging voor. 

De President, die de leiding van het onderzoek ter terechtzitting heeft, 
houdt de beklaagde diens voor de Officier-Commissaris afgelegde verklaring 
(zie pt 332) voor en vraagt hem, of hij daar iets aan wil toevoegen of daar iets 159 RL 
in wil wijzigen (recolement). Vervolgens ondervraagt hij de beklaagde, als-
mede (onder ede) de getuigen en deskundigen, voor zover ter zitting ver- 163 RL 
schenen. Met betrekking tot de niet ter zitting opgeroepen getuigen en 
deskundigen kan worden volstaan met de beëdigde verklaringen, door hun 
afgelegd voor de Officier-Commissaris (zie pt 334). 

Ook de Leden van de krijgsraad, de Auditeur-Militair en de raadsman 
kunnen vragen doen stellen, terwijl de beklaagde zelf ook vragen, te stellen 
aan getuigen of deskundigen, mag opgeven. 163 RL 

Van de afgelegde verklaringen wordt door de Secretaris een acte opgemaakt 
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die door degene, die de verklaring heeft afgelegd, na voorlezing, wordt 
ondertekend. 

149 RL Aan de beklaagde worden alle verklaringen en stukken voorgelezen, tenzij 
de krijgsraad, met instemming van de beklaagde en diens raadsman, van 
oordeel is dat dit geheel of ten dele kan worden nagelaten. 

Tijdens de behandeling van de zaak (dus ook reeds vóór de terechtzitting) 
151 RL kan de krijgsraad een beklaagde, die zich in arrest bevindt, daaruit ontslaan 
155 RL of het arrest verlichten of verzwaren. Ook is de krijgsraad bevoegd een be

klaagde, die zich op vrije voeten bevindt, zo nodig in arrest te stellen. 

338. - Eis en verdediging. - Zijn de verhoren voltooid. dan krijgt de 
169, 170 RL Auditeur-Militair gelegenheid tot het indienen van zijn "schriftuur van eis". 

Deze bevat een samenvattend verhaal van de zaak, met een betoog omtrent 
de schuld of de onschuld van de beklaagde, alsmede een bepaalde conclusie. 
Deze conclusie moet worden voorgelezen. Doorgaans is de schriftuur van eis 
vrij beknopt, doch geeft de Auditeur daarbij een min of meer uitgebreide 
mondelinge toelichting welke wordt besloten met de voorlezing van de con
clusie van eis (requisitoir). 

171 RL Is de Auditeur-Militair van oordeel, dat de beklaagde schuldig en strafbaar 
is, dan eist hij, onder aanhaling van de toepasselijke wetsartikelen, oplegging 
van de door hem noodzakelijk geachte straf of straffen. 

172 RL In het tegenovergestelde geval eist hij vrijspraak en c.q. ontslag van de 
beklaagde uit arrest. 

176 RL Vervolgens krijgt de beklaagde en (of) diens raadsman het woord tot het 
houden van het pleidooi. 

Daarna kan de Auditeur-Militair desgewenst opnieuw het woord voeren, 
doch aan de beklaagde en diens raadsman moet op straffe van nietigheid het 
laatste woord gelaten worden. 

I ;//,., 

339. - Beraadslaging en uitspraak. - De krijgsraad beraadslaagt in de regel 
193 RL nog dezelfde dag; dit geschiedt in raadkamer. De Auditeur-Militair is daarbij 

niet aanwezig. 
De besprekingen in raadkamer zijn geheim. De President leidt de bespre-

194 RL kingen. Zo nodig wordt gestemd, waarbij het jongste lid het eerst zijn mening 
kenbaar maakt en de President (wiens stem dezelfde waarde heeft als die van 
een Lid) het laatst. 

205 RL Daarna wordt het vonnis in openbare zitting uitgesproken, hetgeen veelal 
nog op dezelfde dag geschiedt. Acht de krijgsraad zulks nodig of wenselijk 
(bijv. met het oog op de afschrikwekkende werking) dan wordt het vonnis 
bovendien door de Secretaris uitgelezen (meestal op een nader te bepalen 
dag) op een appèl bij het onderdeel, waartoe de veroordeelde behoort. 

Zijn de vonnissen van de betrokken krijgsraad vatbaar voor hoger beroep 
(zie pt 343) dan deelt de President aan de veroordeelde mede, dat hij 
binnen tien dagen hoger beroep tegen het uitgesproken vonnis kan aan
tekenen. Maakt de beklaagde van dit recht gebruik, dan wordt het vonnis niet 
ten uitvoer gelegd en wordt de uitspraak van het HMG afgewacht. Doet de 
beklaagde afstand van het recht van hoger beroep of laat hij de daarvoor 
beschikbare termijn ongebruikt voorbijgaan, en tekent ook de Auditeur-
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Militair geen hoger beroep aan, dan gaat het vonnis in kracht van gewijsde 
en kan het ten uitvoer worden gelegd. 
Opmerkingen: a. In de meeste gevallen houdt het vonnis hetzij een veroordeling, hetzij 

een vrijspraak in. Ter informatie van de juridisch geschoolde lezer diene, 
dat in het militaire strafproces vrijspraak ook volgt in die gevallen, 
waarin door de burgerrechter ontslag van rechtsvervolging of niet
ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie zou worden uitgesproken. 
Deze instituten zijn namelijk in de militaire rechtspleging onbekend. 

b. Van een vrijsprekend vonnis zal doorgaans alleen de Auditeur-Militair 
hoger beroep aantekenen. 

c. Is de krijgsraad van oordeel, dat hij niet bevoegd is, van de zaak kennis te 
nemen (bv. omdat gebleken is, dat de beklaagde tijdens het plegen van 
het strafbare feit geen militair was) dan verklaart de krijgsraad zich 
onbevoegd en draagt hij de zaak over aan de bevoegde rechter. 

d. Indien de krijgsraad bevindt dat het telastegelegde feit een eigenlijk 
krijgstuchtelijk vergrijp oplevert, of dat het, als oneigenlijk krijgstuchtelijk 
vergrijp, krijgstuchtelijk had behoren te zijn afgedaan, verwijst hij de zaak 
ter verdere behandeling naar de tot straffen bevoegde Commanderende 
Officier (zie pt 198) en legt dus zelf geen straf op. 

e. Vonnissen, welke onderworpen zijn aan het "fiat executie" van de tot ver
wijzing naar de militaire rechter bevoegde autoriteit, worden sinds 1947 
wel terstond uitgesproken; zij hebben echter eerst kracht, nadat het "fiat 
executie" is verleend (zie pt 346). 

340. - Vereenvoudigde procedure bij overtredingen. - Ten aanzien van 
overtredingen naar het gemene strafrecht (zoals verkeersovertredingen) kan 
een vereenvoudigde procedure worden toegepast. Deze wordt gevolgd indien 
de tot verwijzing naar de militaire rechter bevoegde autoriteit heeft bepaald, 
dat in de zaak geen informatiën zullen worden genomen. 

Alsdan vervalt het onderzoek door de Officier-Commissaris. De termijn, 
binnen welke een zaak kan worden aangebracht (zie pt 335) kan worden 
bekort. Op verzoek van de beklaagde kan worden bepaald, dat deze niet in 
persoon ter terechtzitting aanwezig behoeft te zijn (behandeling bij verstek). 
Recht op toevoeging van een raadsman komt de beklaagde niet toe, doch deze 
behoudt zijn recht op bijstand door een gekozen raadsman. 

Overigens zijn in dit geval bij de procedure vele artikelen van het Wetboek 
van Strafvordering van toepassing. Een opmerkelijk gevolg daarvan is, dat bij 
deze vorm van berechting de getuigen (evenals in het burgerlijke strafproces) 
de eed afleggen vóór het afleggen van hun verklaring in plaats van daarna 
(gelijk overigens in het militaire strafproces). 
Opmerking: De getuige die op grond van zijn opvattingen, aan de godsdienst ontleend, 

bezwaar heeft tegen het afleggen van de eed, legt in plaats daarvan de belofte 
af, dat hij de gehele waarheid en niets dan de waarheid zal zeggen. 

224RL 

240RL 
2 (le) WK 
2 (2e-6e) WK 
58WK 

178RL 

179RL 

341. - Enige opmerkingen over het bewijs van een strafbaar feit. - In de 
strafzaken, waarvan de militaire rechter kennis neemt, zijn ten aanzien van 74 IMST 
het bewijs de desbetreffende bepalingen uit het gemene recht van toepassing. 
Enkele hiervan volgen. 

De enkele behentenis van de beklaagde is niet voldoende om hem te kunnen 341 sv 
veroordelen. Ook is een veroordeling niet mogelijk als niet méér bewijs aan-
wezig is clan de verklaring van één enkele getuige, terwijl de beklaagde ont- 342 sv 
kent. Deze bewijsmiddelen moeten dus nog worden aangevuld met andere. 
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74 (le) IMST 

74 (2e) IMST 

341-342 

Het bewijs, dat de beklaagde het feit begaan heeft, kan door de rechter 
echter wel worden aangenomen op het proces-verbaal van een opsporings
ambtenaar. 

Voor het militaire strafproces gelden bovendien enige bijzondere bepalin
gen, waarvan hier worden vermeld: 

dat de afzonderlijke getuigenis van een militair of gewezen militair betref
fende een tegen hem gepleegd misdrijf tegen de ondergeschiktheid, een 
volledig bewijs van schuld kan opleveren, ook als verder geen bewijsmiddelen 
aanwezig zijn; 

dat de schildwacht, die zich beroept op een strafuitsluitingsgrond (over
macht, noodweer, wettelijk voorschrift of ambtelijk bevel) geacht wordt, 
rechtmatig te hebben gehandeld totdat het tegendeel aannemelijk wordt 
gemaakt. 

Door deze bepalingen wordt tegemoet gekomen aan de moeilijkheid, welke 
kan ontstaan ingeval bijv. buiten tegenwoordigheid van derden een mindere 
een daad van insubordinatie tegen een meerdere heeft gepleegd of een schild
wacht, op een eenzame post aangevallen zijnde, zijn aanvaller heeft moeten 
neerschieten. 

342. - Enige aanwijzingen ten behoeve van de Officier-raadsman. - De 
officier, tenzij hij juridisch geschoold is, behoort over het algemeen niet als 
raadsman op te treden in zaken, welke juridische kennis vereisen; deze 
categorie zaken late hij over aan de advocaat. 

Daarentegen is de officier bij uitstek geschikt om de beklaagde bij te staan 
wanneer het er om gaat, een indruk te geven omtrent de persoon van de 
beklaagde en van de omstandigheden waaronder deze heeft gediend, om een 
verkeerde indruk weg te nemen die mogelijk omtrent bepaalde militaire 
verhoudingen of gebeurtenissen is gevestigd, kortom wanneer hij bij zijn 
verdediging gebruik kan maken van zijn bijzondere kennis van de militaire 
mens en van zijn begrip voor de militaire verhoudingen. 

Het is volstrekt niet nodig, dat men een groot redenaar is, om een goede 
indruk op de rechter te maken. Een beknopt, zakelijk, eerlijk betoog, bewijst 
zeker niet geringere diensten. 

Door de beklaagde gemaakte fouten kunnen beter ruiterlijk worden toe
gegeven. Een poging tot verdoezeling heeft doorgaans niet veel succes bij een 
ervaren rechter. De raadsman behoort niet recht te praten wat krom is. 

De rechter laat zich, bij het zoeken naar de juiste straf en strafmaat, leiden 
door de eisen van de samenleving enerzijds, en het belang van het individu 
anderzijds. De raadsman moet ook naar een oplossing zoeken, en wanneer hij 
er een gevonden meent te hebben, die beter is dan de oplossing van de 
Auditeur-Militair, kan hij de zijne ter overweging aan de krijgsraad voor
leggen. 

De raadsman moet tijdig aan de President kennisgeven, dat hij als zodanig 
zal optreden. Als er gelegenheid voor is, dient hij vóór de zitting zijn opwach
ting bij de President en de Auditeur-Militair te maken. 

De raadsman heeft het recht, de stukken in te zien. Hij moet deze grondig 
bestuderen. · 

De raadsman heeft het recht, met de beklaagde te spreken, ook al is deze in 
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arrest. Hij heeft zodoende gelegenheid, te informeren naar de omstandig
heden van de beklaagde; hij kan overwegen, of er aanleiding is, getuigschrif
ten van vroegere werkgevers op te vragen. Hij moet zich door de beklaagde 
over de zaak zelf grondig laten inlichten, zodat hij weet, wat de beklaagde te 
verklaren heeft. Dit voorkomt onaangename verrassingen bij de terechtzitting. 

Acht de raadsman de beklaagde onschuldig, of meent hij dat er omstandig
heden zijn welke een geheel ander licht op de beklaagde kunnen werpen, dan 
dient hij, uiteraard op gepaste wijze, alles te doen wat er toe kan bijdragen, de 
zaak op de juiste manier te doen bezien. 

Het kan zijn, dat de raadsman tevoren eens met de Auditeur-Militair over 
de zaak van gedachten wil wisselen. Hij behoeft dan niet te schromen, deze 
functionaris te spreken te vragen. 

Meent de officier-raadsman, dat de zaak van dien aard is, dat de beklaagde 
beter door een jurist kan worden verdedigd, dan moet hij de beklaagde dien
overeenkomstig adviseren. 

Wordt de beklaagde veroordeeld, dan zal de raadsman hem moeten advi
seren omtrent het al of niet instellen van hoger beroep. 

Men behoeft de daad van beklaagde volstrekt niet goed te keuren, om toch 
een goed woord voor hem te kunnen doen. 

Het komt aan de onderlinge verstandhouding in het leger, en dus aan de 
krijgstucht, ten goede, indien de militair ervaart dat, ook al heeft hij mis
dreven en ook al zal hij een gerechte straf voor zijn daad niet kunnen ontgaan, 
zijn militaire meerderen niettemin bereid zijn, hem in het voeren van een 
redelijke verdediging bij te staan. 

Zie voorts ptn 331, 335-338, 340 en 344. 

§ 68. 

Het hoger beroep of appèl. 
343. - Welke vonnissen daarvoor vatbaar zijn. - Evenals in het burgerlijke 

strafproces is ook in het militaire strafproces het hoger beroep of appèl 
bekend. Ofschoon de wetgever ook in het militaire strafproces aan de ver
oordeelde het recht van hoger beroep zo onbeperkt mogelijk heeft willen 
toekennen, is hij hierbij niet zover kunnen gaan, dat de veroordeelde dit recht 
onder alle omstandigheden heeft. 

Het militaire belang toch eist, in het bijzonder wanneer het leger in moei
lijke omstandigheden verkeert, snel recht en deze eis is niet altijd verenigbaar 
met de mogelijkheid van hoger beroep. Immers, wordt gebruik gemaakt van 
het recht, in hoger beroep te gaan, dan betekent dit in ieder geval een langere 
duur van het proces. Er kunnen omstandigheden zijn, waaronder dit niet kan 
worden aanvaard en men dus wel moet volstaan met een enkele behandeling 
van de zaak. 

Een wet van 1947 heeft de bestaande mogelijkheden voor hoger beroep nog 
verruimd. In afwijking van de voor dien geldende regeling zijn thans in be
ginsel alle vonnissen van krijgsraden te velde vatbaar voor hoger beroep. Moet 
dit beroep, in verband met de bijzondere omstandigheden waaronder de 
troepen optreden, ten aanzien van bepaalde krijgsraden te velde worden 
uitgesloten, dan is daarvoor een afzonderlijh Koninklijk besluit nodig. 
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210RL 

210RL 
Wet 3.7.1947 

S H/221 

273RL 

343-344 

Vatbaar voor hoger beroep zijn thans: 

1. de vonnissen van de "gewone" krijgsraden in de militaire arrondissemen
ten of districten (zie pt 356) ; 

2. 

3. 

4. 

de vonnissen van de krijgsraden te velde (zie pt 357) terzake van strafbare 
feiten, niet begaan in tijd van oorlog; 

de vonnissen van de krijgsraden te velde terzake van strafbare feiten, 
in tijd van oorlog begaan, voor zover het hoger beroep ten aanzien van 
bepaalde krijgsraden te velde welke onder feitelijke oorlogsomstandig
heden danwel buiten het Rijk in Europa optreden, niet bij Koninklijk 
besluit is uitgesloten; 

de vonnissen van de temporaire krijgsraden (zie pt 358) indien de stad 
of plaats, waar deze gevestigd zijn wel in staat van beleg gesteld, doch 
nog niet dadelijk belegerd of berend *) is. 

Niet vatbaar voor hoger beroep zijn dus: 

1. de vonnissen van een krijgsraad te velde terzake van strafbare feiten, in 
tijd van oorlog begaan, indien het hoger beroep voor de betrokken 
krijgsraad bij Koninklijk besluit is uitgesloten**); 

2. de vonnissen van de temporaire krijgsraden in een stad of plaats, welke 
dadelijk belegerd of berend is. 

344. - Het instellen van hoger beroep. - Het hoger beroep kan worden 
209 RL ingesteld door de Auditeur-Jviilitair, door de beklaagde of door beiden, en 

betreft steeds het vonnis in zijn geheel. 
De Auditeur-Militair heeft daarvoor een termijn van acht dagen en de 

211 RL beklaagde een termijn van tien dagen na de dag der uitspraak (zie pt 339). 
Het appèl wordt ingesteld door het afleggen van een desbetreffende ver-

212 RL klaring bij de Secretaris van de krijgsraad. 
Men kan echter ook aan die Secretaris verklaren, dat men in het vonnis wil 

211 RL berusten (zgn. afstand doen van het recht van appèl). 
De processtukken worden in geval van appèl zo spoedig mogelijk ingezon-

217 RL den bij het Hoog Militair Gerechtshof, dat met de behandeling van de zaak 
in hoger beroep belast is. 
Opmerkingen: a. Indien alleen de beklaagde in hoger beroep gaat , kan hem door het HMG 

77a PI geen zwaardere straf worden opgelegd dan de krijgsraad gedaan heeft. 
Om de mogelijkheid voor strafverzwaring open te houden, tekent de 
Openbare Aanklager, ook indien hij daartoe uit zich zelf niet zou zijn 
overgegaan, in de regel ook appèl aan indien hem blijkt, dat de beklaagde 
zulks heeft gedaan. De wetgever heeft echter aan de beklaagde een 
langere termijn om in appèl te gaan toegekend dan aan de Auditeur
Militair. Indien de beklaagde dus met het instellen van appèl wacht tot 
de negende dag, is de termijn voor de Auditeur-Militair verstreken en kan 
de beklaagde appèl aantekenen zonder dat de Auditeur-Militair "mee 
kan gaan". 

b. Ofschoon men zou kunnen verwachten dat practisch alle veroordeelden, 
gezien de gunstige kansen, die de mogelijkheid van appèl hun biedt, 

") berennen: snel en onverwacht omsingelen. 
0 ) zoals bv. is geschied t.a.v. de krijgsraden te velde der Koninklijke Landmacht in Neder
lands-Indië bij het K.B. van Il Juli 1947, S H / 235. 
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daarvan gebruik maken, wijst de practijk uit, dat de zeer grote meerder
heid van de veroordeelden in het vonnis berust. Blijkbaar geeft men er 
de voorkeur aan, de opgelegde straf zo spoedig mogelijk te ondergaan en 
getroost men zich een langere periode van onzekerheid slechts indien er 
een redelijke kans op strafverlichting of vrijspraak bestaat. 

c. Namens de beklaagde kan ook diens raadsman, of een bijzonder daartoe 
schriftelijk gemachtigde, het appèl instellen en de daarvoor vereiste 
verklaring afleggen . 

345. - De behandeling voor het Hoog Militair Gerechtshof. - De behande-
ling van de zaak voor het Hoog Militair Gerechtshof (zie pt 359) geschiedt op 75 PI 
vrijwel dezelfde wijze als voor de krijgsraad. 

Het Hoog Militair Gerechtshof, in appèl sententie wijzende, kan het vonnis 77 PI 
van de krijgsraad bevestigen (in voorkomend geval onder verbetering van de 
gronden daarvan) of wel dit vonnis geheel of ten dele vernietigen. 
Opmerking: Het rechtsmiddel "cassatie" is in het militaire strafprocesrecht onbekend. 

§ 69. 

Tenuitvoerlegging van vonnissen en sententiën. 

346. - Het "fiat executie". - Vonnissen van krijgsraden, waarvan geen 256,270 RL 
hoger beroep mogelijk is (zie pt 343) mogen wel worden uitgesproken, doch Wet 3.7.1947 
moeten daarna terstond worden voorgelegd aan de tot verwijzing naar de S H/ 221 

militaire rechter bevoegde autoriteit, opdat deze daarop het "fiat executie" 
(d.w.z. ,,de executie mag geschieden") kan verlenen. 

Hierdoor heeft de genoemde autoriteit gelegenheid, enige controle op de 
rechtspraak uit te oefenen. Zijn bevoegdheid, het "fiat executie" te weigeren 
is niet aan regelen gebonden en dus feitelijk onbeperkt, doch de practijk heeft 
geleerd dat van deze bevoegdheid slechts bij wijze van hoge uitzondering en 
om zeer bijzondere redenen gebruik wordt gemaakt. Dat het vonnis aan de 
goedkeuring van de hoge militaire autoriteit wordt onderworpen, geschiedt 
niet zozeer om deze in de gelegenheid te stellen, een juridische controle uit te 
oefenen, alswel om hem te laten beoordelen, of het gewezen vonnis niet op 
enigerlei wijze schadelijk kan zijn voor het algemeen of het militair belang. 

Is het "fiat executie" verleend, dan krijgt het vonnis volledige kracht en 257,270 RL 
wordt het ten uitvoer gelegd. 

Wordt het "fiat executie" geweigerd, dan wordt de executie geschorst op 
verantwoordelijkheid van de tot verwijzing bevoegde autoriteit. Deze moet 259,272 RL 
daarvan dan onverwijld kennis geven aan de Koningin, opdat deze een 
beslissing neme. 

Doorgaans zal de Koningin bevelen, dat de zaak opnieuw moet worden 
behandeld, hetzij door het Hoog Militair Gerechtshof, hetzij door een andere 
krijgsraad. 

Het is ook mogelijk dat de Koningin beveelt, dat het "fiat executie" alsnog 
moet worden verleend en de executie voortgang moet hebben. 

347. - Tenuitvoerlegging. - De executie van een vonnis heeft plaats zo 
spoedig mogelijk, nadat het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan, d.w.z. als 206 RL 
het volkomen kracht heeft gekregen. Dit is het geval zowel wanneer de termijn 
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voor h-:!t instellen van appèl (zie pt 344) ongebruikt verstreken is, als wanneer 
in het vonnis is berust. Een vonnis, waarvan geen hoger beroep mogelijk is, 
verkrijgt deze kracht zodra het "fiat executie" daarop is verleend. 

Een sententie van het Hoog Militair Gerechtshof heeft kracht van arrest 
78 PI en kan dus terstond ten uitvoer worden gelegd. 

Indiening van een gratieverzoek doet doorgaans de executie opschorten (zie 
pt 348). 

Met de tenuitvoerlegging van de vonnissen van de krijgsraden is de betrok-
207 RL ken Auditeur-Militair belast. 

De Advocaat-Fiskaal voor de Zee- en Landmacht is verantwoordelijk voor 
79 PI de tenuitvoerlegging van de sententiën van het Hoog Militair Gerechtshof. 

348. - Gratie. - Een veroordeelde heeft te allen tijde het recht, een 
verzoek om gratie tot H.M. de Koningin te richten. 

Gratie, oorspronkelijk een gunstbetoon van de absolute monarch, is thans 
een mogelijkheid tot het aanbrengen van een correctie op de strafoplegging, 
tot het wegnemen van een onbillijkheid die ook bij de beste rechtspraak in 
een bijzonder geval wel eens kan en soms moet worden begaan. 

De wetten bestaan nu eenmaal uit algemene formuleringen en hun strikte 
toepassing, hoezeer ook in het algemeen heilzaam, kan in zeer speciale geval
len wel eens tot onrechtvaardigheid aanleiding geven. 

Ook kunnen na het wijzen van het vonnis omstandigheden aan het licht 
komen, welke een strikte tenuitvoerlegging van het vonnis ongewenst doen 
zijn. 

206RL Terstond nadat een vonnis in kracht van gewijsde (zie pt 347) is gegaan, 
kan de veroordeelde vragen om opschorting van de executie, teneinde zich te 
kunnen beraden over het indienen van een gratieverzoek. Dient hij binnen 
acht dagen zodanig verzoek in bij de Secretaris van de Krijgsraad (of, in voor
komend geval, bij de Griffier van het Hoog Militair Gerechtshof) dan wordt 
de executie opgeschort totdat op het gratieverzoek is beslist. 

Krachtens het "Organisatiebesluit Rechtspleging te Velde 1944" wordt de 
tenuitvoerlegging van de vonnissen der op grond van dat Besluit ingestelde 
krijgsraden te velde niet opgeschort door het indienen van een verzoek om 
gratie. Vonnissen strekkende tot de doodstraf mogen echter niet worden 
geëxecuteerd voordat de Koningin in de gelegenheid is gesteld om gratie te 
verlenen, zelfs indien de veroordeelde geen daartoe strekkend verzoek heeft 
ingediend. 

Bij gunstige beslissing op het gratieverzoek blijft de tenuitvoerlegging van 
de opgelegde straf geheel of gedeeltelijk achterwege. De straf zelf blijft echter 
op het strafregister en de straflijst van de betrokkene staan. 

Het komt ook voor, dat bij wijze van gratie een onvoorwaardelijke straf 
geheel of ten dele als het ware wordt omgezet in een voorwaardelijke. Aan het 
vonnis wordt dan weliswaar niets veranderd, doch de gratie wordt voorwaar
delijk verleend door de bepaling, dat de straf (geheel of ten dele) niet zal 
worden ten uitvoer gelegd mits de veroordeelde de in het gratiebesluit te 
noemen voorwaarden naleeft. 
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HOOFDSTUK XVIlI. 

1· l ' '-.CTIONARISSEN EN COLLEGES, DIE BIJ DE MILITAIRE 

RECHTSPLEGING BETROKKEN ZIJN"). 

§ 70. 

Functionarissen. 

H9-350 

349. - De Commanderende Officier. - Als Commanderende Officier van 
een verdachte moet in het algemeen worden beschouwd de commandant van 
het korps, waartoe deze behoort. Ofschoon in de huidige legerorganisatie 
slechts weinig onderdelen met de benaming "Korps" worden aangeduid, 6 vRL 
moeten als korpscommandant (en dus als Commanderende Officier) worden 
aangemerkt in de eerste plaats de regimentscommandanten, en in de tweede 
plaats die commandanten en autoriteiten, aan wie dezelfde bevoegdheden, 
die een regimentscommandant heeft, zijn toegekend. Tot deze bevoegdheden 
behoort in de eerste, doch volstrekt niet enige plaats de volledige strafbevoegd-
heid, bedoeld in art. 39 WK (zie pt 154). Andere bevoegdheden zijn die tot 1 IDB 
het bevorderen van dienstplichtigen (en van enkele andere categorieën van 
militairen) tot soldaat Ie kl., korporaal, sergeant (fourier) en sergeant-majoor
administrateur, die tot het terugstellen bij administratieve maatregel van 
deze militairen tot een lagere rang of tot soldaat, de bevoegdheid tot het 14 MAR 
schorsen van militaire ambtenaren, enz .. 

350. - De tot verwijzing naar de militaire rechter bevoegde autoriteit. -
Deze beslist, na ontvangst van de op een strafzaak betrekking hebbende 
stukken die hem door de korpscommandant worden toegezonden en na het 
advies van de Auditeur-Militair terzake te hebben ingewonnen, over de vraag 
of de verdachte al dan niet naar de militaire rechter zal worden verwezen. 

") Militair-Juridische Dienst. 
De navolgende personen, werkzaam bij de militaire justitie zelve, behoren tot het beroeps-

personeel van het dienstvak van de Militair-Juridische Dienst: 
1. de Officieren-Commissaris bij de vredesrechtspleging; 
2. de Secretarissen bij de vredesrechtspleging; 
3. soms de fungerende griffier bij het HMG. 
De overige militaire functionarissen behoren tot het reserve-personeel van genoemd 

dienstvak; de burgerlijke functionarissen zijn vaak tevens reserve-officier of reserve- of 
dienstplichtig onderofficier. 

273 

Y-cie
.n

l



350-352 

In de literatuur worden de tot verwijzing naar de militaire rechter bevoegde 
autoriteiten wel aangeduid als "Gerechts-Officieren". Dit is echter geen 
wettelijke benaming. 

De tot verwijzing naar de militaire rechter bevoegde autoriteiten zijn: 
a) ten aanzien van de krijgsraden in de militaire arrondissementen of dis-

Il RL tricten: de GARNIZOENSCOMMANDANTEN (te verwachten is dat 
een wetswijziging binnenkort deze autoriteiten zal uitschakelen en ook in 
dit geval de Commanderende Generaal bevoegd verklaren); 

b) ten aanzien van de krijgsraden te velde: de COMMANDERENDE 
254 RL GENERAAL die de krijgsraad heeft benoemd en de officieren, die hij in 

zijn plaats daartoe mocht hebben benoemd, de zogenaamde VERWIJ
ZINGSOFFICIEREN (dit zijn doorgaans juristen); 

c) ten aanzien van de temporaire krijgsraden: de CO~1MANDERENDE 
261 RL GENERAAL of OFFICIER, die de krijgsraad heeft benoemd. 

351. - De Openbare Aanklagers. - Zij dienen de tot verwijzing naar de 
militaire rechter bevoegde autoriteit van advies, vervolgen de strafzaken voor 
de colleges, waarbij zij werkzaam zijn en dragen zorg voor de executie van de 
vonnissen resp. sententiën. 

Openbare aanklagers zijn: 
126 RL a) bij de krijgsraden in een militair arrondissement of district: de Auditeurs-

Militair (burger-rechtsgeleerden, benoemd door de Kroon); 
251RL b) bij de krijgsraden te velde: de Auditeurs-Militair te velde (rechtsgeleer

lOR 
den, in de regel officieren, benoemd door de Kroon of ingevolge het 
,,Organisatiebesluit Rechtspleging te Velde 1944" door de Comman-
derende Generaal) ; 

262 RL c) bij de temporaire krijgsraden: de Auditeurs-Militair (zo mogelijk rechts
geleerden, en benoemd door de Commanderende Generaal of Offi
cier); 

2 PI d) bij het Hoog Militair Gerechtshof: de Advocaat-Fiskaal voor de Zee- en 
Landmacht (als zodanig treedt op de Procureur-Generaal bij het Ge
rechtshof te 's-Gravenhage, doch doorgaans, in diens plaats, een der 
Advocaten-Generaal bij dat Hof). 

352. - De Officieren-Commissaris. - Dit zijn officieren, niet lager in rang 
dan kapitein, belast met de informatiën in naar de krijgsraad verwezen zaken. 

Zij worden benoemd: 
21, 29 RL a) bij de vredesrechtspleging: door de Garnizoenscommandanten (alsdan is 

er dus een Officier-Commissaris in ieder garnizoen) (te verwachten is dat 
een wetswijziging binnenkort ook in dit geval het benoemingsrecht aan 
de Commanderende Generaal zal brengen); 

243 RL b) bij de rechtspleging te velde: door de Kroon of door de Commanderende 
l OR Generaal; 

266RL c) bij een temporaire krijgsraad: door de President, die zo nodig een lid van 
de krijgsraad als Officier-Commissaris mag aanwijzen. 

N.B. Het is geen wettelijk vereiste dat de OC jurist is. 
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353. - De Secretarissen en de Griffier. - Aan iedere Officier-Commissaris 
wordt een officier (doorgaans luitenant) toegevoegd als Secretaris. 

Voorts fungeert bij iedere krijgsraad ter zitting een Secretaris met een soort
gelijke taak als die van een griffier bij een burgerlijk rechtscollege. Bij het 
Hoog Militair Gerechtshof fungeert de Griffier van het Haagse Gerechtshof 
als Griffier, doch doorgaans treedt een juridisch geschoold officier, beëedigd 
als klerk ter griffie bij het Haagse Gerechtshof, als fungerend Griffier bij het 
HMGop. 

De Secretarissen worden benoemd: 
a) bij de vredesrechtspleging: door de Garnizoenscommandanten (de Secre

taris van de Officier-Commissaris in het garnizoen waar de krijgsraad 
resideert, treedt tevens op als Secretaris van die krijgsraad (te verwachten 
is dat een wetswijziging binnenkort ook in dit geval het benoemingsrecht 
aan de Commanderende Generaal zal brengen); 

b) bij de krijgsraden te velde: door de autoriteit die de krijgsraad heeft 
benoemd; 

c) bij een temporaire krijgsraad: door de Commanderende Generaal of 
Officier, die de krijgsraad heeft benoemd (bij gebreke van een geschikt 
officier zal de Auditeur-Militair tevens de functiën van Secretaris kunnen 
waarnemen) . 

N.B.: Het is geen wettelijk vereiste dat de Secretaris jurist is. 

354. - De Provoost-Geweldige en de Provoost-Generaal. - De Provoost
Geweldige was een ambtenaar of bediende bij de krijgsraad, die: 

belast was met het toezicht op het provoost-huis (arrestgebouw) en de 
gearresteerden; 

optrad als deurwaarder of exploiteur en ter terechtzitting aanwezig was, de 
zaken uitriep en de orde handhaafde; 

assisteerde ter auditie en ter secretarie. 
In 1827 is de betrekking van Provoost-Geweldige afgeschaft. Zijn functies 

worden waargenomen door de bode van de krijgsraad of door een onder
officier. Deze functionaris pleegt nog wel als "Provoost-Geweldige" te worden 
aangeduid. · 

De Provoost-Generaal was belast met de executie van de sententiën van het 
Hoog Militair Gerechtshof en stond onder toezicht van de Advocaat-Fiskaal. 
Ook deze betrekking is afgeschaft. 

§ 71. 

Colleges. 

355. - De verschillende soorten van krijgsraden. - Bij de Koninklijke 
Landmacht worden drie soorten van krijgsraden onderscheiden, te weten: 
a) krijgsraden in de militaire arrondissementen of districten (zie pt 356) ; 
b) krijgsraden te velde (zie pt 357); 
c) temporaire krijgsraden (zie pt 358). 
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In normale tijden zijn doorgaans slechts de gewone krijgsraden in de 
militaire arrondissementen of districten in bedrijf. 

Nergens is bepaald, dat deze worden opgeheven in tijd van oorlog of 
mobilisatie. Bij de mobilisatie 1939 is dan ook de gewone krijgsraad blijven 
fungeren en in 1940 zijn eerst zeer laat krijgsraden te velde gevormd, al 
bevond het leger zich ook voor een aanzienlijk deel "te velde" van de eerste 
mobilisatiedag af. 

Omgekeerd is de vorming van krijgsraden te velde niet beperkt tot tijd van 
oorlog, evenmin die van temporaire krijgsraden, die immers kunnen worden 
opgericht in een gebied dat in staat van beleg verklaard is. De staat van beleg 
is een rechtstoestand, waarvoor een beleg of een oorlog volstrekt niet vereist is. 
(zie pt 446). 

Het is dus denkbaar dat de drie soorten van krijgsraden tegelijkertijd in 
functie zijn. Bij de bevrijding zijn echter hier te lande slechts krijgsraden te 
velde gevormd. De "gewone" krijgsraden zijn eerst in 1949 opgericht en zullen 
weldra de taak van de krijgsraden te velde overnemen. 

356. - Krijgsraden in de militaire arrondissementen of districten. -
In normale tijden is het Rijk in Europa verdeeld in ten hoogste drie militaire 
arrondissementen of districten. In de laatste jaren voor 1940 was er slechts één 
militair arrondissement. In 1949 zijn drie arrondissementen ingesteld. Het Je 
(met hoofdplaats 's-Gravenhage) omvat de provinciën Noord- en Zuidholland 
en Utrecht, het 2e (met hoofdplaats Arnhem) de provinciën Gelderlanó, 
Overijssel, Drente, Friesland en Groningen, en het 3e (met hoofdplaat~ 
's-Hertogenbosch) de provinciën Zeeland, Noordbrabant en Limburg. 

In ieder arrondissement is een krijgsraad, die zijn zetel heeft in de hoofd
plaats van het arrondissement. 

Samenstelling: 
1 burger-rechtsgeleerde, President (voor het leven benoemd door de 
Koning); 
4 officieren, Leden (tenminste in de rang van le luitenant en in ieder 
geval niet lager in rang of van geringere ancienniteit dan de be
klaagde), benoemd door de Garnizoenscommandant der residentie 
van de krijgsraad (te verwachten is, dat een wetswijziging binnenkort 
ook in dit geval het benoemingsrecht aan de Commanderende 
Generaal zal brengen); 

Openbaar aanklager: de Auditeur-Militair (zie pt 351); 

Secretaris: de Secretaris (zie pt 353). 

N.B.: bij de auditie en de secretarie is het nodige administratieve burger
personeel ingedeeld. 

357. - Krijgsraden te velde. - Indien het lager of een gedeelte daarvan 
zich te velde bevindt (dit behoeft niet uitsluitend in tijd van oorlog te zijn) 
kunnen door of vanwege de Koning een of meer krijgsraden te velde benoemd 

243 RL worden. Deze benoeming kan ook door de Koning aan hoge militaire auto· 
riteiten, aan te duiden als Commanderende Generaals, worden opgedragen. 
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Dit is geschied bij het "Organisatiebesluit Rechtspleging te velde 1944", dat 1 OR 
bovendien verschillende bepalingen van de Regtspleging bij de Landmagt 
heeft aangevuld of gewijzigd. 

Er bestaan thans in Nederland drie krijgsraden te velde. 

Samenstelling: 244 RL 

1 Hoofdofficier, President (z.m. rechtsgeleerde); 245 RL 
2 Officieren, Leden (hiervan z.m. één rechtsgeleerde, indien de 
President dit niet is; kan dit niet, dan kan in tijd van vrede ten 
hoogste één burgerrechtsgeleerde in de Krijgsraad worden opge
nomen). 

Openbaar Aanhlager: de Auditeur-Militair te velde (zie pt 351). 

Secretarie: de Secretaris (zie pt 353). 

N.B.: bij de auditie en de secretarie is het nodige administratieve militaire 
personeel ingedeeld. 

358. - Temporaire krijgsraden. - Deze worden benoemd in een belegerde, 261 RL 
berende of in staat van beleg verklaarde stad of plaats, en wel door de 
Commanderende Generaal of Officier aldaar. 

Samenstelling: 
1 Officier, z.m. Hoofdofficier, President (z.m. rechtsgeleerde); 
2 Officieren, Leden (hiervan z.m. één rechtsgeleerde, indien de 

President dit niet is). 

Openbaar Aanhlager: de Auditeur-Militair (zie pt 351). 262 RL 

Secretaris: de Secretaris (zie pt 353), bij ontbreken van deze, de Auditeur
Militair. 

N.B.: bij de auditie en de secretarie is het nodige administratieve militaire 
personeel ingedeeld. 

359. - Het Hoog Militair Gerechtshof. - Het Hof is gevestigd te 's-Graven
hage, doch kan ook elders zitting houden. 

Samenstelling: 
6 leden, alle door de Koning benoemd te weten: 

2 burger-rechtsgeleerden (waarvan 1 President is); 
2 Officieren der Landmacht; 
2 Officieren der Zeemacht. 

(voor het wijzen van een sententie is de aanwezigheid van tenminste 
vijf leden vereist; de militaire leden zijn doorgaans opper- en vlag
officieren, de burger-leden zijn raadsheren in de Hoge Raad of in het 
Gerechtshof te 's-Gravenhage). 

Openbaar Aanhlager: de Advocaat-Fiskaal voor de Zee- en Landmacht 
(zie pt 351). 
Griffie: de Griffier (zie pt 353). 

N.B.: bij het parket en de griffie is het nodige administratieve burger-perso
neel ingedeeld. 
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HOOFDSTUK XIX. 

VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE DE RECHTSTOESTAND 
VAN HET MILITAIRE PERSONEEL. 

§ 72. 

Overzicht. 

360-361 

360. - Vrijwillige dienst en verplichte dienst. - De Koninklijke Land-
macht bestaat (evenals de Koninklijke Marine) uit vrijwillig dienenden en 188 GW 
dienstplichtigen. 

Vrijwillig dienenden gaan een dienstverband aan, hetzij voor een bepaalde, 
hetzij voor onbepaalde tijd. 

Dienstplichtigen gaan geen dienstverband aan, hun verplichting tot dienen 
vloeit voort uit de wet. 
Opmerking: Men kan tegelijk zowel vrijwilliger als dienstplichtige zijn, immers de dienst- 3 DpW 

plichtige kan worden toegelaten tot een vrijwillige verbintenis. In dit geval 
neemt men aan dat de verplichte dienst tegelijk met de vrijwillige wordt 
vervuld. Overigens sluimert de positie van dienstplichtige. 

361. - Doorlopende en niet-doorlopende werkelijke dienst. - Sommige 
categ4">rieën van vrijwillig dienenden gaan een dienstverband aan, dat hen tot 
doorlopende werkelijke dienst verplicht. Hiertoe behoren: 
a. de beroepsmilitairen; 
b. de vrijwillige reservisten met doorlopend dienstverband; 
c. de zogenaamde "oorlogsvrijwilligers" (worden practisch niet meer aan

genomen). 
Opmerkingen: a. Tot de sub a en b genoemde categorieën kunnen ook vrouwelijke militai

ren behoren. 
b. Zie ook pt 33, alsmede art. 60 MS. 

Andere categorieën van vrijwillig dienenden gaan een dienstverband aan, 
dat hen tot niet-doorlopende, ook wel genoemd intermitterende werkelijke 
dienst verplicht. Gedurende de duur van hun dienstverband zijn zij nu eens 
in werkelijke dienst, dan weer met groot verlof, dus niet in werkelijke dienst. 
Hiertoe behoren: 
a. de militairen van de Nationale Reserve; 
b. de militairen van de Reserve Grensbewaking; 
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c. de vrijwillige reservisten met intermitterende dienst; 
d. de vrijwilligers bij de Landstorm. 
Opmerkingen: a. De Vrijwillige Landstorm gaat geheel verdwijnen; de Nationale Resene 

is daarvoor in de plaats gekomen. 
b. Zie ook pt 33, alsmede artt 60 (2) en 62 MS. 
c. Tot de sub c genoemde categorie zullen binnenkort ook vrouwelijke 

militairen kunnen behoren. 

Ook de dienstplichtigen vervullen in het algemeen niet-doorlopende, dus 
intermitterende werkelijke dienst en wel, behalve in andere, bij de wet 
voorziene gevallen: 

de gewone dienstplichtigen (waartoe ook moeten worden gerekend de 
dienstplichtige reservisten): voor eerste oefening, voor herhalingsoefeningen, 
alsmede in geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstan
digheden; 

de buitengewone dienstplichtigen: · alleen in geval van oorlog, oorlogs
gevaar of andere buitengewone omstandigheden. 
Opmerking: De wet maakt ook vrijwillige opkomst mogelijk; ook is verplicht verblijf 

in werkelijke dienst in andere dan de genoemde gevallen, o.a. in verband met 
opgelegde straffen, mogelijk. 

rr·-:~r , 
362. - Reservisten en dienstplichtigen. - Ten onrechte wordt wel eens 

verondersteld, dat het woord "reservist" slechts een bijzondere aanduiding is 
voor de dienstplichtige, die tot officier is benoemd. 

Tot de reservisten behoren zowel vrijwilligers als dienstplichtigen, en zowel 
officieren als militairen beneden de rang van tweede-luitenant. 
Opmerking: Oorspronkelijk waren de reserve-officieren vrijwel uitsluitend vrijwillig dienen

den. Al mogen tegenwoordig verreweg de meeste reserve-officieren dienstplich
tig zijn, dit neemt niet weg dat ook heden ten dage nog verschillende niet
dienstplichtigen als reserve-officier tot het reserve-personeel behoren. 

Enige categorieën van reservisten zijn: 
a. degenen die zich vrijwillig hebben verbonden bij het reserve-personeel 

der landmacht (officieren, onder-officieren en minderen); 
39 (Ie) BVW b. gewezen beroepsofficieren, aan wie als zodanig op verzoek eervol ontslag 

2 (5e) PWL is verleend onder de verplichting, nog gedurende enige jaren als reserve
officier ter beschikking te blijven; 

2 (5e) PWL c. gewezen beroepsonderofficieren (sergeant of hoger), aan wie als zodanig 
op verzoek eervol ontslag is verleend onder de verplichting, nog geduren
de enige tijd als reservist ter beschikking te blijven; 

41 (3) DpW d. degenen die als dienstplichtige in opleiding zijn genomen tot officier, en 
wel met ingang van de dag, volgende op de laatste dag der eerste oefening, 
en voor de tijd, die zij als dienstplichtige nog hebben te dienen . 

Tot de sub a genoemde categorie behoren o.a. de militairen die de opleiding 
tot beroepsonderofficier aan een Vrijwilligers-Opleidings-Centrum volgen. 

363. - Militaire ambtenaren. - Grote groepen van overheidsdienaren 
worden als ambtenaren aangeduid. Hun rechtstoestand is geregeld bij de wet 
(Ambtenarenwet 1929). 

Op overeenkomstige wijze worden bepaalde groepen van militairen aan-
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geduid als militaire ambtenaren. Ook hun rechtstoestand is geregeld bij de 
wet (Militaire Ambtenarenwet 1931) en voor wat de landmacht betreft, nader 
uitgewerkt in het "Reglement voor de militaire ambtenaren der Koninklijke 
Landmacht" (zie pt 376). 

Militaire ambtenaren zijn zij die zijn aangesteld in militaire openbare 1 ~IAW 
dienst om bij de landmacht hier te lande of bij de zeemacht werkzaam te zijn. 

Onder militaire ambtenaren begrijpen zowel de Militaire Ambtenarenwet 1 MAW, 1 MAR 

als het Militair Ambtenaren-Reglement ook het reserve-personeel der Konink-
lijke Landmacht. 

Militaire ambtenaren zijn dus: 
a beroepsmilitairen (ongeacht hun rang); 
b. militairen behorende tot het reserve-personeel der landmacht (ongeacht 

hun rang, en zowel de vrijwillige reservisten met een doorlopend dienst
verband, als de vrijwillige reservisten met intermitterend dienstverband 
en de eveneens intermitterend dienende dienstplichtige resen·isten). 

De bepalingen van het Militair Ambtenaren Reglement KL welke gelden 4 (2) MAR 
voor het reserve-personeel der KL zijn van overeenkomstige toepassing op 
enkele categorieën van vrijwilligers (o.a. die van de rationale Reserve, van het 
Vrouwen-Hulpkorps en de vrijwilligers dienende op de voet van gewoon 3 (4) DpW 
dienstplichtige). 
Opmerking: In de zin van het algemene en het militaire strafrecht worden mede als 84 (3) SR 

ambtenaren beschouwd allen die tot de gewapende macht behoren; deze be- 1 MS 
paling is niet van invloed op de rechtstoestand van de militairen, doch heeft 
slechts ten gevolge, dat de bijzondere bepalingen van het strafrecht, welke over 
"ambtenaren" spreken, ook op militairen van toepassing zijn (ongeacht of zij 
al dan niet "militair ambtenaar" in de zin van het ambtenarenrecht zijn). Zo 
bijv. de bepaling, dat, indien een ambtenaar bij het begaan van een strafbaar 44 SR 
feit gebruik maakt van gelegenheid, hem door zijn ambt geschonken, het straf
maximum met een derde wordt verhoogd. 

364. - Wetten en wettelijke voorschriften. - Op grond van de in pt 360 
genoemde verdeling van de militairen in vrijwillig dienenden en dienstplich
tigen zou men verwachten, dat er zowel een Vrijwilligerswet als een Dienst
plichtwet is. Dit is niet het geval. Voor de dienstplichtigen is er wel een 
Dienstplichtwet (zie § 73), doch tot één algemene Vrijwilligerswet is het 
nog niet gekomen. Het is begrijpelijk dat men de rechten en verplichtingen 
van degenen, die tot het verrichten van militaire dienst verplicht worden, in 
de eerste plaats bij de wet heeft willen regelen (hetgeen bovendien door de 188 GW 
Grondwet uitdrukkelijk wordt voorgeschreven) en dat men t.a.v. deze materie 
voor wat betreft de vrijwilligers goeddeels met Koninklijke besluiten en 
ministeriële beschikkingen heeft gemeend te kunnen volstaan. Dit heeft 
echter het tot stand komen van een overzichtelijk stel regelingen niet in de 
hand gewerkt, en in de laatste tijd heeft zich de behoefte aan een algemen.:~ 
herziening steeds sterker doen gevoelen, zodat ,v,el kan worden verwacht, dat 
deze binnen afzienbare tijd tot stand zal worden gebracht. 

Voor sommige categorieën van militairen en voor sommige onderwerpen is 
intussen reeds een wettelijke regeling tot stand gekomen. 

De Grondwet laat weliswaar de benoeming van beroeps- en reserve-officie- 61 GW 
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ren aan de Koning over, doch bepaalt daarnaast, dat de bevorderin~, het 
ontslag en het op pensioen stellen zal geschieden volgens de regels, door de 
wet te bepalen, terwijl ook de pensioenen door de wet moeten worden ge
regeld. Ingevolge dit grondwettelijk voorschrift zijn o.a. ontstaan: 

de Bevorderingswet voor de Landmacht 1902 (zie§ 75); 
de Wet voor het Personeel der Geneeskundige Dienst bij de Landmacht 

(van 2 Aug. 1880); 
de Wet voor het Reserve-Personeel der Landmacht 1905 (zie§ 76) ; 
de Pensioenwet voor de Landmacht (van 17 Febr. 1922); 
de Pensioenwet voor het Reserve-Personeel der Landmacht (van 13 Juli 

1923). 

Voorts is, gelijk reeds is vermeld (zie pt 363), voor de militaire ambtenaren 
verschenen de Militaire Ambtenarenwet 1931, terwijl het Militair Ambte
narenreglement KL van belang is zowel voor de militaire ambtenaren der 
Koninklijke Landmacht als voor de categorieën van vrijwilligers, voor welke 
zekere bepalingen van dit Reglement van toepassing zijn verklaard (zir 
§ 74). 

93MAR Genoemd Reglement bevat een bepaling krachtens welke het Voorschnfl 
Beoordeling Officieren is tot stand gekomen (zie§ 77). 

Met betrekking tot de beroepsonderofficieren zij nog vermeld het Voor
schrift omtrent de dienstverbintenissen van de militaire ambtenaren der 
Koninklijke Landmacht beneden de rang van tweede luitenant, behorende 
tot het beroepspersoneel van 1931 (zie pt 410). 

De Dienstweigeringswet regelt tenslotte de wijze waarop vrijstelling van 
189 GW militaire dienst wegens ernstige gewetensbezwaren kan worden verleend 

(zie§ 79). 
Uiteraard zijn voor de rechtspositie van de militair ook van belang de 

regelingen omtrent de bezoldigingen, de pensioenen en dergelijke. Deze 
blijven in dit bestek echter buiten behandeling. 

§ 73. 

Dienstplichtwet. 

"Ende ten eynde men tallen tijden sal moegen geassisteert wezen van 
de inwoenders van de landen, sullen d'ingesetenen van elcke van deze 
geunieerden Provincien, steden ende platte landen binnen den tijt 
van een maendt naer date van desen ten !angsten gemonstert ende 
opgescreven worden, te weten die gheene die sijn tusschen achthien 
ende tzestich jaeren, om die hoeffden ende tgetal van dien geweten 
sijnde, daernaer ter eerster tsamencompste van dese bontgenoten 
vorder geordonneert te worden als tot die meeste bescherminge ende 
verseckerheydt van deze geunieerde landen bevonden sal worden te 
dienen". 

Artikel VIII van de Unie van Utrecht, 23 Jan. 1579. 

365. - De dienstplicht in de Grondwet verankerd. - Het is reeds een zeer 
oud beginsel, dat alle ingezetenen verplicht zijn het land te helpen verdedigen. 
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Dat men, bij de bundeling van krachten in het verzet tegen Spanje, deze van 
ouds bestaan hebbende verplichting in het bondgenootschappelijk verdrag 
memoreerde en een registratie voorschreef om een beroep op de bevolking 
practisch uitvoerbaar te maken, is dus alleszins begrijpelijk. Het gebruik van 
beroepssoldaten en van vreemde huurtroepen maakte, dat slechts bij zeer hoge 
uitzondering tot volksbewapening behoefde te worden overgegaan. :Maar het 
beginsel werd nimmer prijsgegeven. 

De Staatsregeling van I ï98 bracht dit beginsel tot uitdrukking met de 
woorden: .,leder Bataafsch Burger is verpligt, de vVaapenen te dragen, en 
zich op de rol van vVaapenvoerende Burgeren te doen inschrijven." En via de 
latere staatsregelingen is het in onze tegenwoordige Grondwet opgenomen 
met de woorden: 

"Alle Nrderlanders drwrloe in staat, zijn 11erplich t mede te werken tot 
"handhaving der onafhankelijk!,rid van het Rijk en tot 11erdediging 11an zijn 
,,grondge/;ied. 

"Ook 11rm ingezetenen die f!J'Pn Nederlanders zijn, kan die plicht worden 
opgelegd." 

,,ne wet regelt de verplichte hrijgsdienst." 
Deze door de Grondwet voorgeschreven wettelijke regeling is in hoofdzaak 

te vinden in de Wet van 4 Febr. 1922, S nr 473, bekend als de Dienstplichtwel 
Deze wet is sedertdien meermalen gewijzigd, in 1948 zelfs zeer ingrijpend. 
Doch ook de Wet op de Staat 11an Oorlog en van Beleg geeft regelen nopens 
verplichte krijgsdienst (zie pt 446) . 

366. - Dienstplichtwet, Dienstplichtbesluit en Dienstplichtbeschikking. -
De dienstplichtwet bevat, na enige algemene bepalingen, voorschriften om
trent: 
A. inschrijving; 
B. keuring; 
C. vrijstelling; 
D. uitsluiting; 
E. inlijving; 
F. werkelijke dienst; 
G. groot verlof; 
H. ontslag; 
waarna enige straf-, overgangs- en slotbepalingen volgen. 

Verschillende onderwerpen behoren blijkens de tekst van de wet nader 
"door Ons", d.w.z. bij Koninklijk besluit, te worden geregeld. Dit is geschied 
in het Dienstplichtbesluit (KB van 2 Febr. 1929, S nr 21). Zowel de wet als 
het besluit laten de nadere regeling van verschillende punten over aan de 
Minister van Oorlog. Van diens beschikkingen is de belangrijkste de Die:ist 
plichtbeschikking (van 30 Aug. 1935, VIIe Afd. nr 507 H). 

In de navolgende punten zullen de onderwerpen, hierboven genoernd, 
nader worden besproken, waarbij behalve de Wet, voor zover nodig hier en 
daar ook het Besluit en de Beschikking zullen worden bezien. 

367. - Inschrijving. - In het algemeen gesproken wordt iedere Neder-
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lander, die op een door de Kroon te bepalen tijdstip van het jaar, waarin hij 
18 jaar oud wordt, in een der Nederlandse bevolkingsregisters is opgenomen, 
of had behoren te zijn opgenomen, ingeschreven voor de dienstplicht en 
wel voor de lichting van het jaar, waarin de in te schrijven persoon 20 jaar 
wordt. Wie dus in 1930 geboren is, wordt ingeschreven in 1948 voor de 
lichting 1950. 

De inschrijving geschiedt normaliter in de gemeente van inwoning. Voor 
iedere lichting wordt een afzonderlijk inschrijvingsregister gehouden. 

De Dienstplichtwet stelt als regel, dat de inschrijving ambtshalve geschiedt. 
Een verplichting tot aangifte (welke dan hetzij in persoon, hetzij door een 
gemachtigde dient te geschieden) kan echter door de Minister worden op
gelegd. Deze verplichting wordt bij openbare kennisgeving bekend gemaakt. 
Het aantal der jaarlijks in te schrijven personen is in het algemeen aanzienlijk 
groter dan de benodigde sterkte aan dienstplichtigen. Grote aantallen vallen 
echter af tengevolge van keuring, vrijstelling en uitsluiting (zie ptn 368, 369 
en 370). De loting als middel ter beperking van het aantal beschikbare per
sonen is echter reeds lang afgeschaft. 

368. - Keuring. - Voor zover de Minister zulks nodig oordeelt, is ieder 
ingeschrevene verplicht zich te onderwerpen aan een onderzoek tot het be
oordelen van zijn geschiktheid voor de dienst. Bij dit onderzoek wordt tevens 
de mate van geschiktheid vastgesteld, en worden gegevens verzameld op grond 
waarvan de goedgekeurde kan worden bestemd voor een functie in het leger, 
welke in overeenstemming is met zijn lichamelijke, verstandelijke en geeste
lijke eigenschappen. 

De keuring geschiedt bij een der indelingsraden. Een commissie voor 
geneeskundig onderzoek en een selectiecommissie maken deel van een in
delingsraad uit. De uitspraak van de indelingsraad wordt in het openbaar 
medegedeeld. 

Uiterlijk de tiende dag na deze mededeling kan de betrokkene een nieuw 
geneeskundig onderzoek aanvragen. Ook een aantal andere personen heeft 
dit recht. De aanvraag wordt bij een met redenen omkleed verzoekschrift 
ingediend bij de Burgemeester. 

Dit tweede onderzoek geschiedt door de herkeuringsraad. De uitspraak van 
deze raad wordt eveneens in het openbaar medegedeeld. 

Indelingsraden en herkeuringsraden houden het onderzoek overeenkom
stig voorschriften, daartoe vastgesteld bij het Militair Keuringsreglement. 

369. - Vrijstelling. - Vrijstelling van de dienstplicht wordt door de 
Minister van Oorlog of, in geval van beroep, door de Kroon verleend. De Wet 
beperkt de gevallen, waarin vrijstelling kan worden verleend tot: 

A. kostwinnerschap; vrijstelling wordt verleend aan hem door wiens ver
blijf in werkelijke dienst voor eerste oefening voldoende middelen tot levens
onderhoud zouden komen te ontbreken aan zijn echtgenote, ouders, groot
ouders, kinderen, broeders, zusters, pleegouders enz. In plaats van deze vrij
stelling wordt tegenwoordig een kostwinnersvergoeding toegekend; 

B. persoonlijke onmisbaarheid; hierop kan een beroep worden gedaan door 
hem, wiens verblijf in werkelijke dienst onoverkomelijke bezwaren zou op
leveren voor de instandhouding der middelen van bestaan van de personen, 
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onder A. genoemd; in deze gevallen kan een geldelijke vergoeding geen 
uitkomst brengen; 

C. het bekleden van een geestelijk of een godsdienstig menslievend ambt of 18 DpW 
opleiding tot zodanig ambt; twee tabellen, behorende bij het Dienstplicht-
besluit geven aan, welke categorieën van personen hieronder vallen; 

D. broederdienst; vrijstelling wordt verleend aan de ingeschrevene, die ten 19 DpW 
minste drie broeders heeft of gehad heeft, die dienen of gediend hebben bij 
de landmacht, bij de zeemacht of bij de overzeese krijgsmacht; 

E. aanwezigheid van een bijzonder geval. 

370. - Uitsluiting. - Van de dienst wordt uitgesloten hij, die: 22 DpW 

A. tot een of meer straffen is veroordeeld, zwaarder of tezamen zwaarder 54 DpB 
dan Nederlandse gevangenisstraf van zes maanden (ook in het buiten- 52-56 DpBesch 
land opgelegde straffen worden hierbij medegerekend); 

B. vóór zijn inlijving reeds bij uitspraak van de burgerlijke of van de 23 MS 
militaire rechter is ontslagen uit de militaire dienst met of zonder de 
ontzetting van de bevoegdheid om bij de gewapende macht te dienen, 28 SR 
ofwel van de bevoegdheid om bij de gewapende macht te dienen is ontzet 
(dit kan o.a. voorkomen bij een persoon die vóór zijn inlijving als dienst
plichtige hetzij als burger hetzij als vrijwillig militair veroordeeld werd); 

C. vóór zijn inlijving reeds bij wijze van krijgstuchtelijke maatregel uit de 69 WK 
militaire dienst is weggejaagd. 34 RK 

De uitsluiting geschiedt door de Minister. In bijzondere gevallen kan zij 
achterwege gelaten worden. 

Tegen de ministeriële uitspraak kan de betrokkene uiterlijk de tiende dag 
na die, waarop de uitspraak te zijner kennis is gebracht, in beroep komen 
door een met redenen omkleed verzoekschrift in te dienen bij de Burge
meester. Op het beroep wordt beslist door de Kroon. 
Opmerking: Het bovenstaande heeft in de eerste plaats betrekking op hen die nog niet zijn 

ingelijfd. Naar de onder A. genoemde maatstaf beoordeelt de Minister echter 
ook de wenselijkheid van uitsluiting van een reeds ingelijfde dienstplichtige. 

371. - Inlijving. - Alle ingeschreven personen worden ingelijfd, behalve: 23 DpW 

a. zij, die voorgoed zijn afgekeurd; 
b. zij, die van de dienst zijn uitgesloten; 
c. zij, die ingevolge verdrag met een vreemde Staat niet tot krijgsdienst 

verplicht zijn; 
d. zij, die inmiddels zijn overleden. 

De inlijving geschiedt in de regel in het jaar der lichting. Zij kan echter ook 25 DpW 
in het jaar te voren of in een later jaar plaats hebben. 

De inlijving kan op twee wijzen geschieden: 60 DpB 

1. door de verschijning van de betrokkene voor de daartoe aangewezen 
militaire autoriteit op de bepaalde plaats en tijd; 

2. buiten tegenwoordigheid van de betrokkene, aan wie dan door de Burge- 63 DpB 
meester van zijn inlijving kennis wordt gegeven. 
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De inlijving heeft in beide gevallen tot gevolg dat de ingeschreven persoon 
dienstplichtige is geworden in de zin waarin dit woord in de wetten voorkomt 
en derhalve tot de land- of de zeemacht behoort. 

Opmerking: De dienstplichtige is nog niet zonder meer militair in de zin van het militaire 
straf- en tuchtrecht; dit is o.a. wel het geval: 

a. ten aanzien van de voor werkelijke dienst opgeroepene zodra deze op de 
plaats van zijn bestemming is aangekomen; 

b. ten aanzien van de dienstplichtige die buiten werkelijke dienst in het tijd
vak gedurende hetwelk hij voor die dienst kan worden geroepen, opzettelijk 
niet voldoet aan een wettige oproeping voor de werkelijke dienst (voor dit 
verzuim kan hij voor de militaire rechter worden gebracht). 
N.B. zie voor de overige gevallen ptn 33 en 34. 

Hij, die zonder geldige reden niet voldoet aan een oproep om ter inlijving 
op te komen is strafbaar, doch staat deswege voor de burgerrechter terecht, 
omdat hij ten tijde van het plegen van dit delict nog geen militair was in de 
zin van de strafwet. 

Zij, die moeten worden ingelijfd worden bestemd: 
hetzij tot gewoon dienstplichtige, 
hetzij tot buitengewoon dienstplichtige. 
De gewone dienstplichtigen moeten werkelijke dienst verrichten zowel in 

gewone als in buitengewone tijdsomstandigheden. De buitengewone dienst
plichtigen worden slechts in buitengewone tijdsomstandigheden in werkelijke 
dienst geroepen. 

Bestemming tot buitengewoon dienstplichtige vindt plaats ten aanzien van 
hen die behoren tot bepaalde groepen van dienstplichtigen (bijv. broeders 
van een in Nederlandse krijgsdienst gesneuvelde) of om andere redenen, ter 
beslissing van de Minister. 

Opmerking: De term "gewoon dienstplichtige" betekent dus niet een dienstplichtige die 
geen rang bekleedt, zoals wel eens wordt verondersteld. 

372. - Werkelijke dienst. - De gewone dienstplichtigen zijn in het alge-
27 DpW meen verplicht tot het vervullen van werkelijke dienst: 

a. voor eerste oefening; 
b. voor herhalingsoefeningen; 
c. in geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandig

heden. 

De buitengewone dienstplichtigen zijn in het algemeen slechts in het sub c 
genoemde geval tot het vervullen van werkelijke dienst verplicht. 

192 GW De dienstplichtigen van de landmacht worden zonder hun toestemming 
33 DpW niet dan krachtens een wet naar de rijksdelen overzee gezonden. Uitzending 

naar elders is niet aan een dergelijke beperking gebonden. 
De eerste oefening vangt in de regel terstond na de inlijving aan. De duur 

28 DpW er van, in de Wet vastgelegd, bedraagt al naar gelang van de categorie waartoe 
de betrokkene behoort 12, 15, 18 of 24 maanden. 

29DpW Ook de duur van de herhalingsoefeningen is in de Wet vastgelegd. Deze 
bedraagt thans totaal ten hoogste 85 dagen, doch voor onderofficieren kan 
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iedere herhalingsoefening 7 dagen langer duren dan voor de andere dienst
plichtigen. 

De verplichtingen tot het vervullen van werkelijke dienst door militairen, 
behorende tot het reserve-personeel zijn vastgelegd in de Wet voor het Re
serve-Personeel der Landmacht 1905 (zie§ 76). 

Vrijwillige opkomst kan door de Minister aan de dienstplichtigen, die 31 DpW 
zulks verzoeken, worden vergund. 

Verlenging van werkelijke dienst is mogelijh in verschillende gevallen, 32 DpW 
waarvan hier worden genoemd: 
a. zolang de dienstplichtige de vereiste graad van geoefendheid niet heeft 121 Dp Besch 

bereikt (ter beoordeling door de korpscommandant, verlenging door-
gaans max. 1 mnd) ; 

b. gedurende evenveel dagen als de dienstplichtige door het ondergaan van 
straf, door ongeoorloofde afwezigheid of desertie niet aan de dagelijkse 
dienst heeft deelgenomen; 

c. zolang dit nodig is tot het ondergaan van straf of voor het onderzoek 
omtrent een strafbaar feit of krijgstuchtelijk vergrijp, waarvan de dienst
plichtige verdacht wordt of beschuldigd is (om deze redenen kan een 47 WK 
dienstplichtige, die niet in werkelijke dienst is, onder de wapenen wor- 32 DpW 
den geroepen) . 

Aan kostwinners, die geen vrijstelling van dienst als gewoon dienstplichtige 34 DpW 
(bij eerste oefening) of van andere werkelijke dienst (bijv. bij herhalings
oefeningen) hebben gekregen, wordt een kostwinnersvergoeding toegekend. 
Zijn de dienstplichtigen in geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buiten-
gewone omstandigheden buitengewoon onder de wapenen geroepen, dan 
kunnen de kostwinnersvergoedingen uit de gemeentekassen worden voor
geschoten. 

373. - Groot verlof. - Een dienstplichtige treedt in het genot van groot 35 DpW 
verlof, zodra voor hem een tijdvak aanbreekt waarin hij niet in werkelijke 
dienst is of behoeft te zijn. 

Op de groot-verlofganger rusten diverse verplichtingen. 
In de eerste plaats die tot het opgeven, (voor zover de Minister zulks nodig 

acht) van zijn volledig adres, alsmede van eventuele adresveranderingen, en 36 DpW 
wel binnen de veertien dagen nadat hij voor de eerste maal met groot verlof 
gaat, of na de adresverandering. Deze opgave geschiedt ten gemeentehuize. 
In het algemeen behoort het zakboekje hierbij te worden overgelegd. 

Voorts is de groot-verlofganger gehouden de aan hem door de militaire 
overheid gerichte bri~ven in ontvangst te nemen en te beantwoorden. 

Verder is de groot-verlofganger verplicht tot het behoorlijk bewaren en 37 DpW 
onderhouden van de, hem bij vertrek met groot verlof medegegeven tot zijn 
uitrusting behorende goederen, alsmede tot het, indien nodig, in ontvangst 
nemen of inleveren van goederen. 

De verlofganger kan hiertoe elk jaar worden onderworpen aan een onder
zoek (de zogenaamde "inspectie") waarbij hij in uniform gekleed en voorzien 
van zijn uitrustingstukken behoort te verschijnen. Tijdens dat onderzoek staat 
hij onder de bevelen van de autoriteit die het onderzoek houdt. 

289 

Y-cie
.n

l



38DpW 

39,40DpW 

41DpW 

42DpW 
69WK, 34RK 

23MS 

44-47DpW 

373-377 

Het niet-voldoen aan de genoemde verplichtingen kan gestraft worden met 
het in werkelijke dienst roepen gedurende een door de Minister te bepalen 
termijn van ten hoogste twee maanden. Bovendien bestaat in voorkomend 
geval de verplichting tot schadevergoeding aan het Rijk. 

374. - Ontslag. - De dienstplichtigen worden in het algemeen uit de dienst 
ontslagen met ingang van I October van het jaar, waarin zij 35 jaar worden; 
zij die een officiers- of onderofficiersrang bekleden krijgen ontslag met ingang 
van I October van het jaar waarin zij resp. 45 of 40 jaar worden. 

Tussentijds ontslag van een dienstplichtige is mogelijk in verschillende 
gevallen, als opgekomen ziekte, gebreken, uitsluiting, wegjaging bij wijze van 
krijgstuchtelijke maatregel, vonnis enz. 

375. - Strafbepalingen. - Het niet-voldoen aan sommige in de Dienst
plichtwet vastgelegde verplichtingen levert een strafbaar feit (misdrijf of 
overtreding) op, waarop gevangenisstraf, hechtenis of geldboete is gesteld. 

§ 74. 

Militaire Ambtenarenwet en Militair Ambtenaren Reglement KL. 

376. - Doel en inhoud van Wet en Reglement. - De wetgever heeft het 
nodig geacht, de rechtstoestand van de burgerlijke rijksambtenaren door een 
wet te regelen. Dit is geschied door de Ambtenarenwet 1929. In aansluiting 
hierop is de rechtstoestand van de militaire ambtenaren eveneens door een 
wet geregeld, namelijk door de Militaire Ambtenarenwet 1931. Deze wet zelf 
bevat slechts 17 artikelen, doch zij verklaart een groot aantal bepalingen van 
de Ambtenarenwet 1929 van overeenkomstige toepassing op de militaire 
ambtenaren. Voorts bepaalt zij, dat betreffende een aantal onderwerpen, als 
aanstelling, bevordering, schorsing, ontslag, bezoldiging, wachtgeld, dienst
tijden, verlof enz., nadere regelen zullen worden vastgesteld bij of krachtens 
algemene maatregel van bestuur. Derhalve is voor de rechtstoestand van 
de militaire ambtenaren mede van zeer groot belang het "Reglement voor de 
militaire ambtenaren der Koninklijke Landmacht", vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 22 Aug. 1931 S nr 378, hier verder genoemd het Militair 
Ambtenaren Reglement, terwijl ook enkele andere Koninklijke besluiten 
(zoals het wachtgeldenbesluit, het verplaatsingskosten besluit, het reisbesluit) 
tot de regeling van die rechtstoestand behoren. Laatstbedoelde besluiten 
blijven hier echter verder buiten bespreking. 

Terwijl de Militaire Ambtenarenwet dus slechts enkele grote lijnen aan
geeft, bevat het Militair Ambtenaren Reglement KL vrij uitvoerige regelen 
betreffende aanstelling, bevordering, schorsing, ontslag, bezoldiging, dienst
tijden, verlof, non-activiteit, aanspraken in geval van ziekte en enig andere 
rechten en verplichtingen van de militaire ambtenaar, alsmede over de com
missiën van advies en van beroep en over het georganiseerd overleg. 

Enkele van deze onderwerpen worden hierna nader besproken. 

377. - Wie militair ambtenaar zijn. - Militaire ambtenaren zijn zij die zijn 
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aangesteld in militaire openbare dienst om bij de landmacht hier te lande 1 MAW, 1 MAR 
werkzaam te zijn. 

Onder militaire ambtenaren zijn mede begrepen zij, die behoren tot het 
reserve-personeel der Koninklijke Landmacht. 

Beroeps-militairen zijn alle militair ambtenaar. 

378. - Aanstelling en bevordering. - Benoeming en aanstelling van 61 GW 
officieren geschiedt door de Koningin. Eisen van bekwaamheid en geschikt-
heid, waaraan de te benoemen personen hebben te voldoen, worden bij de 6 MAR 
wet of bij Koninklijk besluit vastgesteld. 

De benoemde mag als officier geen dienst verrichten voordat hij in handen 
van de bevoegde autoriteit de eed of de belofte als officier heeft afgelegd. Het 
eedsformulier is in 1814 door de Souvereine Vorst vastgesteld. De eed (belofte) 
luidt: 

,,Ik zweer (beloof) trouw aan de Koningin, gehoorzaamheid aan de wetten, 
en onderwerping aan de krijgstucht. 

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig! (Dat beloof ik!)" 
De bevordering van officieren geschiedt met inachtneming van de regelen, 7 MAR 

gesteld in de Bevorderingswet voor de Landmacht 1902 (zie § 75) en de 
Wet voor het Reserve-Personeel der Landmacht 1905 (zie§ 76). 

Over de aanstelling en de bevordering van militairen beneden de rang van 9-12 MAR 

tweede-luitenant wordt gesproken in§ 78. 

379. - Schorsing. - Een militair kan in de uitoefening van zijn dienst- 13 (1) MAR 
betrekking worden geschorst, wanneer dit door het dienstbelang of het belang 
van de krijgstucht bepaaldelijk wordt gevorderd, in het bijzonder wanneer hij 
wordt verdacht zich te hebben schuldig gemaakt aan gedragingen, hande-
lingen of tekortkomingen welke aanleiding kunnen geven tot ontslag uit de 
dienst. 

De schorsing belet niet, dat ook andere maatregelen tegen de betrokkene 
kunnen worden genomen (als krijgstuchtelijke bestraffing, verwijzing naar de 
militaire rechter, wegjagen uit de dienst, ontslag). Integendeel, zij gaat door-
gaans met dergelijke maatregelen gepaard of wordt daardoor gevolgd. In 13 (2) MAR 
geval van schorsing staat de betrokkene doorgaans bloot aan volledige of 13 (3, 4, 5) MAR 
gedeeltelijke inhouding van zijn bezoldiging. 

Bevoegd tot schorsing is de korps- of overeenkomstige commandant. Deze 14 MAR 
is verplicht, terstond de goedkeuring van de schorsing aan de Minister van 
Oorlog te vragen. 

De Minister kan een korpscommandant ook opdragen, tot schorsing van een 
onder diens bevelen staand militair over te gaan. 

De autoriteit, die de schorsing heeft gelast, heft deze weder op zodra de 15 MAR 
redenen zijn vervallen, welke tot de schorsing aanleiding hebben gegeven. 
Ook van de opheffing wordt onverwijld aan de Minister kennis gegeven. 

Schorsing moet plaats hebben indien de militair is veroordeeld tot een 13 (2) MAR 
straf, gepaard gaande met ontslag uit de dienst, of met verlaging (zie pt 268), 
en wel met ingang van de dag waarop het vonnis in kracht van gewijsde is 
gegaan (zie pt 347). 
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13 (2b) MAR Ook heeft schorsing plaats als een voordracht aan de Minister wordt inge-
69 WK diend om de (mindere) militair uit de dienst weg te jagen. 

380. - Ontslag. - Het ontslag van een officier geschiedt door de Koningin 
17 MAR met inachtneming van de bepalingen, vervat in de Bevorderingswet voor de 

Landmacht 1902 (zie§ 75) en de Wet voor het Reserve-Personeel der Land
macht 1905 (zie§ 76). 

18-25 MAR Over het ontslag van militairen beneden de rang van tweede-luitenant 
wordt gesproken in pt 413. 

381. - Diensttijden. - De beroepsmilitair en de in werkelijke dienst zijnde 
51 MAR reservist zijn steeds ter beschikking van de boven hun gestelde autoriteiten. 

De tijdsduur, gedurende welke normaliter de militaire werkzaamheden 
52 MAR worden verricht, wordt o.a. geregeld bij de reglementen op de inwendige 

31-34 IDA dienst. Werkzaamheden op Zondagen blijven beperkt tot de onvermijdelijke 
(bijv. wacht- en weekdiensten). 

53 MAR Ook in de tijd, dat aan een militair geen militaire werkzaamheden zijn 
opgedragen, blijven zijn algemene militaire verplichtingen onverminderd 
van kracht, en blijft hij in voorkomend geval gehouden, de daaruit voor hem 
voortvloeiende dienstverrichtingen te volbrengen. 

382. - Verlof en nonactiviteit. - Ieder militair ambtenaar, die tenminste 
54 MAR zes maanden in werkelijke dienst is, heeft recht op een vacantieverlof van een 

aantal dagen per kalenderjaar, afhankelijk van zijn rang, leeftijd of aantal 
56 MAR dienstjaren. Voor bepaalde categorieën bestaan afzonderlijke verlofregelin

gen. Het verlof kan echter worden geweigerd indien de belangen van de dienst 
zich tegen het verlenen daarvan verzetten. 

61 MAR Het Reglement geeft voorts gevallen aan, waarin buitengewoon verlof kan 
worden verleend. 

62 MAR Zonder vergunning van de Minister mag de militair zich gedurende een 
hem verleend verlof niet naar het buitenland begeven. 

63 MAR In bijzondere gevallen kan de Minister verlof verlenen met behoud van 
slechts gedeeltelijke bezoldiging of geheel buiten bezwaar van de schatkist. 

64-65 MAR Over de nonactiviteit wordt gesproken in pt 390. 
Opmerkingen: a. De militair met verlof of op nonactiviteit blijft militair in de zin van het 

straf- en tuchtrecht! 
b. Men zie in dit verband bijl. B. IDA. 

383. - Aanspraken in geval van ziekte. - Beroepsmilitairen en in werke-
66 MAR lijke dienst zijnde reservisten hebben aanspraak op genees- en heelkundige 

hulp voor rekening van het Rijk. Deze hulp strekt zich ook uit over de echt
genote en de inwonende minderjarige kinderen van de beroepsmilitair. 

68 MAR Elk militair ambtenaar is verplicht zich te onderwerpen aan gezondheids-
maatregelen dqor de te dezer zake bevoegde militaire autoriteit op medisch 
advies bevolen, ook wanneer die maatregelen een militair geneeskundig 
onderzoek betreffen. 

384. - Enige verplichtingen van de militaire ambtenaar. - Elk militair 
82 (1) MAR ambtenaar in werkelijke dienst is verplicht, zo nodig, andere militaire werk

zaamheden te verrichten dan die, voortvloeiende uit zijn gewone werkkring. 
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In het belang van de dienst of in het algemeen belang kan hij worden ver
plicht, arbeid te verrichten in plaats van stakers. 

Een militair ambtenaar kan door het bevoegd gezag gesteld worden onder 82 (2) MAR 
de leiding, het toezicht of de orders van een niet-militair. Hij is dan verplicht 
diens uit hoofde van diens functie gegeven bevelen en aanwijzingen op te 
volgen. 

De militaire ambtenaar is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem 83 MAR 
in zijn functie als zodanig ter kennis is gekomen, voor zover die verplichting 272 SR 
uit de aard der zaak volgt of hem uitdrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting 
geldt ook na ontslag en tijdens groot verlof. 

De beroepsmilitair mag geen nevenbetrekking bekleden, een bedrijf uit- 84 MAR 
oefenen of nevenwerkzaamheden verrichten indien zulks: 
a. schadelijk kan zijn of blijkt te zijn voor de dienstbelangen; 
b. niet in overeenstemming is met het aanzien van de militaire stand in het 

algemeen, of met de door hem beklede rang in het bijzonder. 

385. - Beloning. - De militair kan wegens buitengewone toewijding of 
bijzonder loffelijke dienstvervulling worden beloond volgens regelen, door 98 MAR 
de Minister vast te stellen. De beloningen zijn: 
a. tevredenheidsbetuiging; 
b. extra-verlof; 
c. gratificatie. 

386. - Administratieve rechtspraak. - Neemt een administratief orgaan 58 v AW 
(veelal de Minister van Oorlog) ten aanzien van een militair ambtenaar een 
besluit, dan is de ambtenaar bevoegd in beroep te komen bij het Militair 
Ambtenarengerecht en uiteindelijk bij de Centrale Raad van Beroep. Zodanig 
beroep kan ook worden ingesteld terzake van een handeling of een weigering 
om te besluiten of te handelen. Dit beroep kan worden ingesteld indien de 
ambtenaar vermeent dat het administratief orgaan met zijn besluit, handeling 
of weigering in strijd met de voorschriften is gekomen of een kennelijk ver-
keerd gebruik van zijn bevoegdheden heeft gemaakt. 

Bezwaren tegen een krijgstuchtelijke straf kunnen niet voor de militaire 3 MAW 
ambtenarenrechter worden gebracht, immers daarvoor staan andere wegen 
open (krijgstuchtelijk beklagrecht, zie Hoofdstuk XII). 

Het beroep moet worden ingesteld binnen 30 dagen na de beslissing, waar- 60 AW 
tegen het is gericht. 

Het Militair Ambtenarengerecht zetelt te 's-Gravenhage en spreekt recht 
met 3 burgers en 2 militaire leden. De Centrale Raad van Beroep zetelt te 
Utrecht en telt uitsluitend juridisch geschoolde burgerleden. 

In het bestek van dit boekwerk moet met deze weinige mededelingen wor
den volstaan. Belangstellenden worden verwezen naar het boekwerk "Mili
taire Ambtenarenwet 1931" door J. Vennik en L.C. Rietveld. 

§ 75. 

Bevorderingswet voor de Landmacht 1902. 
387. - Doel en inhoud van de wet. - De Grondwet schrijft voor, dat de 61 GW 

militaire officieren door de Koning worden benoemd, dat zij door de Koning 
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worden bevorderd, ontslagen of op pensioen gesteld volgens de regels, door de 
wet te bepalen, en dat de pensioenen door de wet worden geregeld. 

Een der wetten, in het leven geroepen ter uitvo!'!ring van dit grondwettelijk 
voorschrift, is de Wet van 9 juni 1902, S nr 89 tot regeling van de bevordering, 
het ontslag, het op nonactiviteit en het op pensioen stellen der militaire 
officieren bij de Landmacht, sedert herhaaldelijk gewijzigd, welke wet kan 
worden aangehaald als de "Bevorderingswet voor de landmacht 1902". 

De bepalingen dezer Wet zijn uitsluitend van toepassing op de beroeps-
officieren. 

De wet bevat regelen omtrent: 
bevordering en ranglijsten; 
verlies van de rang van officier; 
verlenen van eervol ontslag, al dan niet op verzoek; 
niet-eervol ontslag uit de dienst; 
op nonactiviteit stellen; 
op pensioen stellen (hieromtrent volstaat de Wet met een verwijzing naar de 

bepalingen van de Pensioenwet voor de Landmacht) . 

388. - Bevordering; ranglijsten. - Om voor bevordering in aanmerking te 
komen moet de officier, afgezien van de overige in de Wet gestelde eisen, bij 
goed gedrag en genoegzame dienstijver de vereiste bekwaamheid en geschikt
heid voor de hogere rang bezitten. 

Op deze specifieke eisen zal hier niet nader worden ingegaan. 
Veelal wordt een zekere minimum diensttijd als eis gesteld; soms is ook de 

leeftijd van invloed. 
De wet onderscheidt bevordering naar ouderdom van rang (dus volgens de 

ranglijst) en bevordering bij keuze (dus buiten de ranglijst om). 
Ranglijsten moeten worden aangelegd voor elke rang en voor elk wapen, 

elke staf en elk dienstvak afzonderlijk. Op deze ranglijsten worden de officie
ren vermeld naar orde van de datum van ingang der benoeming in hun rang 
of, wanneer die datum niet bepaald is, naar de orde van de dagtekening van 
het besluit dier benoeming. In geval van gelijktijdige benoeming worden zij 
gerangschikt naar de volgorde, in het KB der benoeming vastgelegd. 

Door het instituut der bevordering bij keuze kunnen uitmuntende officie
ren sneller promotie maken. In de practijk wordt hiervan echter niet zo vaak 
gebruik gemaakt, als men wellicht zou verwachten, zulks tengevolge van de 
grote moeilijkheden, verbonden aan een rechtvaardige beoordeling en onder
linge vergelijking van grote aantallen officieren. 

De lagere chefs, die hun officieren het beste kunnen beoordelen, missen 
doorgaans de mogelijkheid tot het maken van vergelijkingen met andere, niet 
onder hun bevel dienende officieren. De maatstaven, die zij aanleggen, zijn 
veelal niet dezelfde. 

Hogere autoriteiten, die grotere groepen officieren onder hun bevel heb
ben, kunnen die vergelijking misschien beter maken, maar zij verkeren weer 
in het nadeel, de betrokkenen individueel over het algemeen minder nauw
keurig te kennen. 

Bevordering tot majoor en hogere rangen geschiedt uitsluitend bij keuze. 
Toch speelt ook bij deze categorieën de ranglijst een belangrijke rol. 
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De ranglijsten, van belang voor de promotiekansen, geven niet altijd een 
zuiver beeld van de betrekkelijke ouderdom in rang of ancienniteit in de zin 
van het straf- en tuchtrecht (zie hierover nader ptn 50 t/m 53). 

389. - De rang van officier. - De aandacht wordt er op gevestigd, dat in het 
algemeen door ontslag uit de dienst de rang van officier niet verloren gaat. 

Dit verlies heeft slechts plaats: 
bij ontslag uit de dienst zonder pensioen of erkenning van het recht op 

pensioen; 
door verlies van het Nederlanderschap; 
door het aannemen van vreemde adeldom; 
door het, zonder koninklijke toestemming, aannemen van vreemde orde

tekenen enz.; 
door het ophouden of op enige andere wijze verloren gaan van verleend 

pensioen of van verkregen recht op pensioen. 
Dat de gepensionneerde officier de rang van officier behoudt maakt ver-

klaarbaar: 
dat hij uniformkleding mag dragen; 
dat hem de groet moet worden gebracht indien hij in uniform gekleed is; 
dat hij als lid zitting kan nemen in krijgsraden, commissies, raden van 

onderzoek e.d.; 
dat een gepensionneerd officier nog een titulaire rangsverhoging kan 

krijgen. 
Opmerkingen: a. gepensionneerden beneden de 60 jaar kunnen in tijd van oorlog enz. 

weder in dienst worden gesteld. 
b. alle gewezen militairen, die tot enige militaire dienst gebruikt worden 

zijn begrepen onder de militairen in de zin van het militaire straf- en 
tuchtrecht (zie pt 35). 

390. - Nonactiviteit. - Een officier kan in een der gevallen, in de \,Vet 
genoemd, op nonactiviteit worden gesteld. Hij blijft dan zijn status van 
militair en zijn rang behouden. Zijn jaarwedde ondergaat gedurende de non
activiteit een vermindering; is hij op verzoek buiten bezwaar van de schatkist 
op nonactiviteit gesteld, dan geniet hij in het geheel geen jaarwedde. 

Tenzij de nonactiviteit is verleend wegens het aanvaarden van het lidmaat
schap van een der Kamers van de Staten-Generaal, kan de Koning of de 
l\Iinister van Oorl0g de op nonactiviteit gestelde officier weder tot de actieve 
dienst roepen in de in de Wet genoemde gevallen. 

391. - Eervul ontslag. - Het ontslag van een officier wordt verleend bij 
Koninklijk besluit. 

Ontslag ter zake van ongeschiktheid uit hoofde van verwonding, vermin
king, ziekten of gebreken wordt niet verleend dan na een geneeskundig onder
zoek volgens regelen, vervat in het KB van 1 Aug. 1936, S nr 548. 

Indien een militaire autoriteit vermeent, dat een onder zijn bevelen dienend 
officier in aanmerking komt voor eervol ontslag ter zake van onbekwaamheid 
of ongeschiktheid om in de verkregen rang bij de Landmacht te dienen 
(anders dan op grond van zijn leeftijd, of van verwonding, verminking, ziekte 
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of gebrek) geeft die autoriteit hiervan kennis aan de Minister van Oorlog. 
Acht de Minister het nodig, aan de zaak verder gevolg te geven, dan wordt bij 
Koninklijk besluit een uit vijf opper- en hoofdofficieren bestaande commissie 
ingesteld. Erkent deze commissie de onbekwaamheid of ongeschiktheid, dan 
kan de Kroon het ontslag verlenen. De werkwijze der Commissie van Opper
en Hoofdofficieren, alsmede de samenstelling daarvan, zijn nader geregeld in 
het KB van 20 Jan. 1903, S nr 35. 

392. - Niet-eervol ontslag, Raden van Onderzoek, Raden van Appèl. -
In bepaalde gevallen (als verregaande plichtsverzaking, aanhoudend wan
gedrag enz.) kan een officier door de Koning niet-eervol uit de dienst worden 
ontslagen, doch niet dan op het advies van een Raad van Onderzoek of van 
een Raad van Appèl, van welk advies de Kroon slechts ten gunste van de 
betrokken officier mag afwijken. 

Genoemde raden hebben geen permanent karakter, doch worden samen
gesteld, wanneer zulks nodig is. 

De Minister van Oorlog geeft de opdracht tot samenstelling van de Raad 
van Onderzoek in de regel aan de Bevelhebber van de betrokken Militaire 
Afdeling. De leden, zeven in getal en allen officier, worden bij loting aange
wezen. 

Van het advies van een Raad van Onderzoek kunnen zowel de "beklaagde" 
als de Minister van Oorlog in beroep komen bij de "Raad van Appèl"'. Voor 
deze Raad gelden soortgelijke voorschriften, de voorzitter wordt echter bij 
Koninklijk besluit benoemd. 

De in de Bevorderingswet nopens samenstelling en werkwijze van deze 
Raden opgenomen voorschriften worden nader uitgewerkt in het "Reglement 
betreffende de samenstelling en wijze van werken van de Raden van Onder
zoek en van Appèl, bedoeld in de Bevorderingswet voor de Landmacht 1902" 
(KB van 2 Febr. 1903, S nr 65). 

§ 76. 

Wet voor het Reserve-Personeel der Landmacht 1905. 

393. - Doel en inhoud van de wet. - Naast de "Bevorderingswet voor de 
61 GW Landmacht 1902", welke uitsluitend geldt voor de beroepsofficieren, is ter 

uitvoering van het in art. 61 der Grondwet vervatte voorschrift ook voor de 
reserve-officieren een wettelijke regeling van de bevordering, het ontslag en 
het op pensioen stellen nodig. 

Deze regeling is, samengevlochten met een regeling nopens de rechtstoe
stand en het op pensioen stellen van reserve-personeel beneden de rang van 
officier, neergelegd in de "Wet van de Gde Juni 1905, S nr 177, tot regeling van 

Ie. de rechtstoestand van het reserve-personeel der landmacht; 
2e. de bevordering, het ontslag en de nonactiviteit van de officieren, be

horende tot dat personeel; 
3e. het op pensioen stellen van de officieren en de mindere militairen be

horende tot het reserve-personeel der landmacht, alsmede het verlenen 
van pensioen aan hunne weduwen en kinderen". 
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welke wet kan worden aangehaald als de" Wet voor het reserve-personeel der 
landmacht 1905". 

Uit de hierboven aangehaalde volledige benaming dier Wet blijkt voldoen
de, welke onderwerpen daarin worden geregeld. 

394. - De rechtstoestand. - Hieromtrent bevat de Wet bepalingen be- 5-11 WRP 
treffende de eerste oefening en de verdere verplichtingen van het reserve-
personeel. 

Aangezien dit onderwerp waarschijnlijk in de naaste toekomst grondig zal 
worden herzien, wordt afgezien van een uitvoerige bespreking. 

De Wet bepaalt dat het reserve-personeel, in werkelijke dienst zijnde, voor 9 WRP 
zover de Wet zelf niet andere regelen geeft, onderworpen is aan dezelfde wet-
ten, besluiten en andere voorschriften en dezelfde rechten en verplichtingen 
heeft als het overige personeel der landmacht. Ten aanzien van de bezoldi-
gingen kunnen bij KB afzonderlijke regelingen worden getroffen. 

Van adresverandering moet kennis gegeven worden. 10 WRP 
Voor verblijf buiten het Rijk in Europa, langer dan drie maanden, is 

ministeriële toestemming nodig, bij welke toestemming tevens vrijstelling kan 
worden verleend van het opkomen in werkelijke dienst. 

395. - Bevordering; ranglijsten. - Op dit gebied bevat de ·wet bepalingen, 13-34 WRP 
welke welhaast gelijkluidend zijn aan die, welke in de Bevorderingswet voor 
de Landmacht 1902 voor de beroepsofficieren zijn gegeven. 

Zij slechts vermeld, dat de reserve-officieren eerst dan voor bevordering in 15 WRP 
aanmerking komen, wanneer bij het wapen, de staf of het dienstvak, waartoe 
zij behoren, geen daarbij op bevordering aanspraak hebbend beroepsofficier 
aanwezig is met hogere ouderdom in rang. 

Overigens wordt verwezen naar pt 388. 

396. - Ontslag. - De desbetreffende bepalingen zijn vrijwel gelijkluidend 
aan die, welke de Bevorderingswet voor de Landmacht 1902 voor de beroeps- 35-41 WRP 

officieren vaststelt. Ook hier de mogelijkheid van eervol en van niet-eervol 
ontslag. Het in ptn 391 en 392 medegedeelde is dan ook toepasselijk. 

397. - Nonactiviteit. - Een reserve-officier wordt op nonactiviteit gesteld 42WRP 
bij het aanvaarden van het lidmaatschap van een der Kamers van de Staten
Generaal, en geniet gedurende die nonactiviteit geen tractement of toelage. 

398. - Pensioen. - De vVet bevat hieromtrent geen bepalingen meer, sinds 
deze materie is geregeld in de "Pensioenwet voor het reserve-personeel der 
Landmacht" (S 1923 / 356) . 

§ 77. 

Voorschrift betreffende de beoordeling van de officieren 
bij de Koninklijke Landmacht. 

399. - Wettelijke regeling. - Het Reglement voor de Militaire Ambtenaren 
der Koninklijke Landmacht (zie § 74) schrijft voor, dat het aanhouden van 93 MAR 
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beoordelingslijsten van officieren geschiedt volgens bij Koninklijk besluit 
(algemene maatregel van bestuur) gestelde of nader te stellen regelen. 

De huidige regelen betreffende de beoordeling van de officieren zijn vervat 
in het KB van 21 April 1948, S nr I 161 ), houdende vaststelling van een Voor
schrift betreffende de Beoordeling van de Officieren bij de Koninklijke Land
macht (VBO). 

400. - Doel van de beoordeling. - De waarde van het leger wordt bepaald 
1 VBO door hen, die daaraan leiding geven. 

Slechts van diegenen kan leiding uitgaan, die de daarvoor noodzakelijke 
karaktereigenschappen bezitten, hun taak volledig beheersen en zich daaraan 
tenvolle geven. 

Officieren, die bestemd worden voor functies, waarvoor zij de bekwaamheid 
niet bezitten, doen schade aan het leger. 

Het is daarom noodzakelijk, dat de beoordeling van de officieren op zo
danige wijze wordt geregeld, dat de grootst mogelijke zekerheid wordt ver
kregen, dat deze beoordeling een juist beeld geeft van de beoordeelde officier. 

Het gehalte - de waarde - van het korps officieren wordt uitsluitend 
bepaald door de officieren zelf. Enerzijds zullen de beoordelaars er derhalve 
voor hebben te waken, dat de officieren niet met méér verantwoordelijkheid 
worden belast dan zij kunnen dragen, anderzijds behoren zij te voorkomen, 
dat jongere uitmuntende officieren te lang in de lagere rangen gehandhaafd 
blijven, waardoor het leger hun capaciteiten niet ten volle kan benutten. 

Zowel in het belang van het leger als in dat van de beoordeelde zelf moet 
2 VBO strikte rechtvaardigheid en eerlijkheid worden betracht. Ieder beoordelaar 
3 VBO dient zelfstandig zijn oordeel over de beoordelen officier te geven. 

Hogere autoriteiten mogen daarop generlei invloed uitoefenen. 

401. - Systeem van beoordeling. - Het is voor een ieder uiterst moei-
6 VBO lijk, zelfstandig een onpartijdig oordeel over een ander uit te spreken. Om die 

reden is bepaald dat, waar dit mogelijk is, officieren tot en met de rang van 
8 VBO luitenant-kolonel zullen worden beoordeeld door enige beoordelaars, die zich 

hiertoe in commissie verenigen. 
6 VBO Deze wijze van beoordelen biedt het voordeel, dat de beoordelaars in de 

gelegenheid worden gesteld een vergelijking te maken tussen de te beoordelen 
officier en andere officieren van gelijke rang. Voorts wordt hierdoor het 
bezwaar, dat de ene beoordelaar minder zware maatstaven aanlegt dan de 
andere, zo niet geheel, dan toch grotendeels ondervangen. 

8 VBO Kolonels worden in eerste aanleg beoordeeld door hun onmiddellijke 
commandant (dus niet door een commissie). 

Van kolonels en van alle officieren van lagere rang wordt de beoordeling 
neergelegd in beoordelingslijsten. 

7 VBO Van opperofficieren, en van hoofdofficieren die chef zijn van een dienstvak, 
alsmede van de Commandant der Koninklijke Marechaussee worden geen 
beoordelingen uitgebracht. 

24 VBO De beoordelingslijsten worden in tweevoud opgemaakt en toegezonden aan 
25 VBO de Minister van Oorlog. Hogere chefs, door wier tussenkomst zulks geschiedt 
26 VBO en die ten aanzien van de beoordeelde een mening mochten hebben, afwijkend 
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van die der beoordelaars, zijn verplicht hun persoonlijk oordeel over de 
beoordeelde te vermelden. 

402. - Commissie van beoordelaars. - De commissie van beoordelaars 9 VBO 
bestaat uit ten minste drie leden die alle een hogere rang moeten bekleden 
dan de te beoordelen officier. 

Als algemeen beginsel geldt, dat de commissie gevormd wordt uit: 10 VBO 

a. de chef van de onmiddellijke commandant van de te beoordelen officier; 
b. de onmiddellijke commandant van de te beoordelen officier; 
c. ten minste één doch bij voorkeur meer dan één officier, één rang hoger 

dan de te beoordelen officier, die zo mogelijk officieren onder hun be
velen moeten hebben, die een overeenkomstige functie vervullen als de 
te beoordelen officier. 

Voorbeeld: 
Een luitenant, ingedeeld bij een compagnie, dient te worden beoordeeld 
door een commissie bestaande tenminste uit zijn bataljonscommandant, 
zijn compagniescommandant en een der andere compagniescommandan
ten. 

403. - Werkwijze der commissie. - De vergaderingen der beoordelings- 17 VBO 
commissies zijn geheim. Evenzo zijn van geheime aard de beoordelingslijsten 
en alle brieven, afschriften en bescheiden, die lijsten betreffende. 

De commissie legt haar oordeel vast door zo volledig mogelijke invulling 18 VBO 
van de beoordelingslijst, waarvan een model op blz 301 en volgende is afge-
drukt. Een lid is bevoegd, van een mening, welke afwijkt van die der meerder-
heid van de commissie, op de lijst melding te maken. 

De beoordelaars zijn bevoegd het oordeel over de te beoordelen officier in 23 VBO 
te winnen van een ieder, die zij daartoe wensen te horen. Ieder, wiens oordeel 
als adviseur wordt gevraagd, is verplicht de beoordelaars naar beste weten in 
te lichten. 

404. - Mededeling van de beoordeling aan de beoordeelde officier. - De 
commissie mag zich tegenover de betrokkene niet over de beoordeling uit- 27 VBO 
laten, doch later wordt ieder officier van de te zijnen aanzien uitgebrachte 
beoordeling in kennis gesteld. Daartoe wordt een exemplaar van de beoor
delingslijst vanwege het Ministerie van Oorlog aan de korpscommandant van 
de beoordeelde toegezonden. 

De beoordeelde moet het toegezonden exemplaar voor "gezien" tekenen. 27, 28 VBO 
Hij mag er afschrift van nemen en behouden. 

405. - Oplegging van beoordelingslijsten. - Van de ingediende beoorde- 27, 29 VBO 
lingslijsten wordt één exemplaar bewaard op het Ministerie van Oorlog. Het 
tweede exemplaar komt onder de berusting van de commandant van het 
onderdeel, waartoe de beoordeelde officier administratief behoort, welke 
commandant dit exemplaar in zijn persoonlijk archief bewaart. In geval van 
overplaatsing wordt dit exemplaar overgegeven aan de nieuwe commandant. 35 VBO 

299 

Y-cie
.n

l



406-408 

406. - Wanneer beoordeling plaats vindt. - Een gewone beoordelingslijst 
wordt opgemaakt: 

voor de eerste maal, wanneer de officier vijf jaar als luitenant heeft gediend; 
vervolgens om de twee jaren en, na bevordering tot een hogere rang, na elke 

periode waarin de betrokkene twee jaren in die hogere rang heeft gediend. 
Voor sommige categorieën van officieren gelden afwijkende bepalingen. 
Een tussentijdse beoordelingslijst wordt opgemaakt: 
telkens wanneer de Minister van Oorlog dit gelast; 
wanneer feiten van zeer gunstige of zeer ongunstige aard, welke invloed 

zouden kunnen uitoefenen op de bevordering, daartoe aanleiding geven. 
44 VBO Ten aanzien van reserve-officieren wordt een beoordelingslijst slechts dan 

opgemaakt, wanneer zij een jaar of langer onafgebroken in werkelijke dienst 
zijn. Zijn zij korter dan een jaar in werkelijke dienst geweest, dan wordt geen 

45 VBO beoordelingslijst opgemaakt, doch dient hun onmiddellijke commandant een 
inlichtingsrapport in (een model van zodanig rapport is op blz. 305 en 306 
afgedrukt). 

407. - Bezwaarschriften. - De beoordeelde die zich over een omtrent hem 
37 VBO uitgebrachte beoordeling bezwaard gevoelt, kan deswege een bezwaarschrift 

indienen bij de Minister van Oorlog, hetzij rechtstreeks, hetzij langs de 
hiërarchieke weg. Dit moet binnen 30 dagen na kennisneming van de be
oordeling geschieden. 

38 VBO De Minister van Oorlog beschikt niet op het bezwaarschrift dan na het 
advies te hebben ingewonnen van een commissie van onderzoek. Deze com-

39 VBO missie bestaat uit tenminste drie leden, welke niet als beoordelaars in eerste 
aanleg zijn opgetreden, en die bij voorkeur van hogere rang zijn dan de 
beoordelaars in eerste aanleg. 

41 vno Van zijn beslissing geeft de Minister schriftelijk aan de inzender van het 
bezwaarschrift kennis. 

408. - Invloed van de beoordeling op de bevorderingskansen. - De com
missie van beoordelaars vat haar oordeel samen in de conclusie, dat beoor
deelde in zijn rang is: 

uitmuntend 
zeer goed 
goed 
middelmatig 
onvoldoende 
slecht 

of zeer slecht. 
21, 43 VBO Voorts spreekt zij uit, dat betrokkene voor bevordering is: 

bijzonder aan te bevelen 
aan te bevelen 
nog niet aan te bevelen wegens .... 
niet in alle opzichten aan te bevelen 
ongeschikt. 

Het oordeel "bijzonder aan te bevelen" brengt mede dat de beoordeelde in 
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KONINKLUKE 

LANDMACHT 

Onidelijk doorhal,n wat niet toe• 
passelijk is. 

BEOORDELINGSLIJST 
GEWOON 

Beoordelaars: 

1 

I' 
1

2 .. 

3 .. 

4 .... 

5 

NAAM 

6 ························· 

Opgemaakt te . 

Beoordelingstijdvak van 

Naam en voorletters J 

TUSSENTIJDS 

RANC 

op 

... tot 

FU N CT! E 

van de } 
beoordeelde officier 

1
1··············· .. ······················ ........... . 

Beroeps 
Reserve 

Wapen of dienstvak 

Rang. 

(n zijn tegenwoordige rang benoemd op: 

Legernummer 

Beroep aJs burger (voor res.-officicren): ... 

Geschikt voor de tropen . 

Datum Oalum . 

Beoordeelde wordt in zijn rang be~ 
oordeeld met: 

Voor bevordering: 

Vervulde gedurende het beootdeJings
tijdvak de functie(s) van: 

Beoordeelde wordt in het bijzonder 
geschikt geacht voor de hiernaast 
vermelde functie( s) : 

uitmuntend, zeer goed, goed, middelmatig, 

onvoldoende, slecht, zeer slecht. 

bijzonder aan te bevelen, 

aan te bevelen. 

nog niet aan te bevelen wegens 

niet in alle opzichten aan te bevelen, 

ongeschikt. 
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Achter de punten waarover niets vermeld kan worden. behoort een liggende streep 
te worden geplaatst. 

Gedrag in dienst . 

Gedrag buiten dienst 

Houding t.a.v. meerderen in rang . 

Houding t .a.v. minderen in rang . 

Houding t.a.v. gelijken in rang 

Dienstopvatting (ijver) . 

Genoten onderwijs . 

Behaalde diploma's, c.q. academische graad 

Talenkennis . 

Algemeen militaire ,·orming 

Specifiek militaire opleiding 

Belangstelling voor: algemeen wetenschappelijke problemen 

,, : militair wetenschappelijke problemen . 

Belangstelling buiten dienst gaat uit naar 

Geheugen 

Studiezin . 

Organisatievermogen 

Betoont bezieling bij de uitoefening van de dienst . 

Betoont initiatief 

Tactische bekwaamheid . 

Technische bekwaamheid 

Kennis reglementen en voo:-schriften . 

Bevelvoering in het algemeen . 

Geschiktheid voor een troepenfunctie . 

Geschiktheid voor een staffunctie . 

Geschiktheid voor een bureau.functie 

Administr:itieve bekwaamheden . 

Geschiktheid voor een instructieve functie 

Geschiktheid voor een zelfstandig commando 

Gevolgde militaire cursussen en daarbij beh:ialde resultaten 

1 ... ....... .. .. . 

Uit punt 1 V.B.O. 

.,Het gehalte • de wa3rde · van het korpi;; 
uitsluitend bepaald door de officieren zelf." 

levendig, ru.:;tig. kalm, bezadigd, 2enuwachtt~. gejaa!êd., 

flink; 

vrolijk , ernstig; 

lomp, hard, zacht. slap; 

Jaks, inspirerend: 

sloom, prikkelbaar, lich1geraokt, koelbloedig. p•"'=~--c-',, 

vastberaden. doelbe~-ust. wankelttoedig; 

onvermoeibaar. volhardend, vlijtig. lui; 

koppig, bereid willig ; 

wetend wat hij wil en in staat zijn wil op anderen 

recht door zee, eerlijk, openhartig, gesloten. 

goedig, argwanend, wantrouwig; 

zelfbev.ust, zelfingenomen, aanmatigend; 

eerzuchtig; 

bescheiden, tevreden. (niet) opdringerig; 

praatziek, weinig spraakzaam; 

zeker van zichzelf, verlegen; 

voorkomend, beleefd, tactvol, tac1 loos; 

vrijmoedig, brutaal; 

hulpvaardig, zelfzuchtig, sociaal, a-sociaal; 

egoïstisch, verwaand, zich op de voorgrond ~ 

den, inschikkelijk; 

verdraagzaam ; 

handig, behendig, zelfstandig, meeloper, onulli:-lil: 

welbespraakt. onbeholpen in uitd.ru.k.king. 

De hiervoor genoemde hegrippr;n hebben 
doeling enige leid.raad te geven bij de invu~ 
bestemd voor de karakteromschrijving. 

Het is lllet noodzakelijk hienCil gebruik u ....._ Y-cie
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korps officieren wordt 
1 zelf." 

wachtig. gtljaagd. traag; 

;lbloedig. phlegmatisch; 

lig; 

ti; 

, anderen over te dragen; 

an de wil van anderen: 

esloteo, berekenend; 

nd; 

!lg; 

ciaal; 

grond dringend, beschei• 

+er, onzelfstandig; 

king. 

hebben uitsluitend be· 
e invulling vnn het vak 
1g. 

:brui.k te maken. 

Achter de punten waarov~r niets vermeld kan worden, behoort een liggende streep 
te worden geplaatst. 

Handhaving krijgstucht t.a.v. zichzelf . 

Handhaving krijgstucht t.a.v. minderen in rang 

Al dan niet in beoordeüngs•tijdvak gestrdt . 

Uithoudingsvermogen bij zware dienst 

Sportbeoefening . 

In welke sport munt hij uit? . 

Hoe is zijn voorkomen? 

Is hij gezien bij zijn collega's? 

Heeft hij belangstelling voor de particuliere omstandigheden van 
zijn ondergeschikten? 

Besteedt hij een deel van zijn vrije tijd aan zijn ondergeschikten? . 

Bespreekt hij met beo ook andere dan zuiver dienst aangelegenheden? 

Heeft hij leidinggevende cnpaciteiten ook op ander terrein dan 
zuiver militair? . 

KARAKTEROMSCHRIJVING: 

Deze lijst is ingevuld door: 
(handuhning) 

Mede· beoordelaars : 
(handukeningen) 
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Geraadpleegde adviseur(s) ; 

Eventueel afwijkende meningen onder de beoordelaars: 

Ruimte ter beschikking van autoriteiten door ·wiens tussenkomst de lijst wordt ingediend. 
(Datum. naam. rang en functie vermelden.) 
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Kaninklijke 
LaDllmacht 

Duidelijk doorhalen 
wat niet toepasselijk is. 

·L-Form. ,00 

INLICHTINGSRAPPORT. 

Beoordelaar: 

Opgemaakt te: .... 

Naam en voorletters van 
de beoordeelde officier: 

. ............... op .. 

Wapen of dienstvak: 

Rang: ... . 

Legernummer: .. . 

Beroep a1s burger (voor reserve offn.) .. 

Geschikt voor de tropen ~ 
neen 

Datum: Datum: . 

Beoordeelde heeft onder de bevelen van de beoordelaar gediend 

van. 

Beoordeelde wordt _in zijn 
rang beoordeeld met: 

Voor bevordering: 

tot .. 

uitmunte~d, zeer goed, goed, 
middelmatig, onvoldoende, slecht, 
zeer slecht. 

bijzonder aan te bevelen, 
aan te bevelen, 
nog niet aan te bevelen wegens 

niet in alle opzichten aan te bevelen. 
ongeschikt. 

Vervulde gedurende het beoordelingstijd
vak de functie van: 

Dienstopvatting: 

Tenue en uiterlijk voorkomen: 

Behaalde diploma's, c.q. 
academische graad : 

Talenkennis: 

Kennis van reglementen en 
voorschriften: 

Geschikt om op te treden als 
commandant van een: 

Voor welke functie bijzonder 
geschikt: 

Op de voorgrond getreden 
karaktereigenschappen: 

(naam) 

(rang) 

(functie) 
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Heeft betrokkene eigenschappen om op 
te treden als zelfstandig commandant? 

Gaat er initiatief van hem uit? 

Gaat er bezieling van hem uit? 

Heeft hij voldoende belangstelling voor 
zijn ondergeschikten? 

Hoe handhaaft hij zijn gezag? 

Ondertekening van 
de beoordelaar: 

Bf'oordeling van hogere commandant: 
(datum, naam, rang en functie vermelden) 
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408-410 

aanmerking komt voor een buitengewone bevordering bij keuze, omdat hij 
bijzonder uitmunt boven andere officieren van zijn rang. 

Het oordeel "nog niet aan te bevelen" wordt uitgesproken indien de be, 21, 43 VBO 
oordeelde hetzij wegens te weinig ervaring in zijn rang, hetzij wegens een nog 
aan te vullen tekortkoming of te verbeteren minder goede eigenschap, nog 
niet ten volle aan de voor bevordering gestelde eisen voldoet, doch van hem 
verwacht wordt, dat hij die geschiktheid alsnog zal verwerven. 

Het oordeel "niet in alle opzichten aan te bevelen" wordt uitgesproken 
over de kapitein of hoofdofficier die, hoewel niet als "ongeschikt" aan te 
merken, niet gerekend kan worden te behoren tot de meest-geschikten van zijn 
ranggenoten en van wie ook niet verwacht wordt dat hij in de toekomst daar
toe zal komen te behoren. 

§ 78. 

Rechtspositie van militairen beneden de rang van tweede-luitenant. 

409. - Algemene opmerkingen. - De militairen beneden de rang van 
tweede-luitenant kunnen worden onderscheiden in: 

a. militaire ambtenaren, te verdelen in de categorieën: 
1. beroepsmilitairen; 
2. militairen die vrijwillig de verplichtingen van een gewoon dienst-

plichtige op zich hebben genomen; 
3. vrijwilligers bij de landstorm (dit instituut sterft uit); 
4. reserve-personeel der KL (vrijwilligers, dienstplichtigen); 
5. vrijwilligers bij de Nationale Reserve; 
6. vrijwilligers bij de Reserve Grensbewaking; 

b. vrijwilligers, niet zijnde militair ambtenaar: 
oorlogsvrijwilligers; 

c. dienstplichtigen. 

Het zou te ver voeren, in dit boekwerk de rechtspositie van al deze cate
gorieën in details te bespreken. Derhalve zal worden volstaan met enkele 
korte mededelingen. Overigens wordt ten behoeve van de lezer die omtrent 
enig punt méér wenst te weten, melding gemaakt van de desbetreffende rege
lingen en van de plaats, waar deze zijn te vinden. 

410. - Dienstverbintenissen. - Beroepsmilitairen worden krachtens het 
"Voorschrift omtrent de Dienstverbintenissen van de militaire ambtenaren 
der Koninklijke Landmacht beneden de rang van tweede-luitenant behorende 
tot het beroepspersoneel" (VDL 1931) (7BU, deel III blz. 187) in de stand van 4 (3) VDL 
soldaat aangenomen, tenzij anders wordt bepaald. Zij verbinden zich de eerste 
maal voor zes jaar. Het eerste jaar daarvan wordt als proefjaar beschouwd, 
gedurende hetwelk wederzijds de verbintenis met drie maanden opzegging 10 MAR 
kan worden beëindigd. 

Na afloop van de eerste verbintenis, kan een tweede voor onbepaalde tijd 
worden aangegaan. 

Men kan worden toegelaten tot een verbintenis, waarbij men vrijwillig de 
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3 (4) DpW verplichtingen van een gewoon dienstplichtige op zich neemt. Wie deze ver
bintenis sluit wordt in vele opzichten niet als vrijwilliger, doch als dienst-

4 (l f 2) MAR plichtige beschouwd. Hij is echter militair ambtenaar. 
Vrijwilligers bij de Landstorm worden thans niet meer aangenomen. De 

aanneming van vrouwelijke militairen geschiedde aanvankelijk bij de Vrij
willige Landstorm (zie LO 1945/ 2 en 3), doch ten deze zal binnenkort een 
afzonderlijke wettelijke regeling van kracht worden. 

Reservisten met doorlopend dienstverband worden aangenomen krachtens 
het KB van 19 Mei 1949 nr 19, SJ/211 en K/ 359. Zij verbinden zich om ge
durende 4 of 6 jaren onafgebroken in werkelijke dienst te blijven. Het eerste 
jaar wordt als proeftijd beschouwd. 

Reservisten met intermitterend dienstverband worden aangenomen krach
tens het KB van 8 Mei 1906, nr 95 (7 BU, deel III blz. 272). 

Tot het reserve-personeel behoren ook zij, die als dienstplichtige in op-
41 (3) DpW leiding zijn genomen tot officier, met ingang van de dag na dien waarop zij de 

eerste oefening hebben volbracht, en voor de tijd, die zij als dienstplichtige 
nog hebben te dienen. 

llMAR 

23BVV 

1 (A, 4) IDB 
7, 14 (l) OVB 

Deze militairen sluiten uiteraard geen verbintenis. 
Oorlogsvrijwilligers konden worden aangenomen krachtens het "Oorlogs

vrijwilligersbesluit" van 1 Oct. 1944 S E / 129. Zie ook§ 4, pt 5 van de MB 
van 30 Nov. 1944 Afd. A 1 nr 6. 

Vrijwilligers bij de Nationale Reserve worden aangenomen op grond van 
het KB van 5 Oct. 1948, S I / 438 (7 BU, deel III blz. 385). Zij verbinden zich 
voor een jaar. De verbintenis wordt, behoudens opzegging, telkens stilzwij
gend voor een jaar verlengd. De vrijwilliger is verplicht tot intermitterende 
opkomst. De officieren behoren tot het reserve-personeel. 

Vrijwilligers bij de R eserve Grensbewaking worden aangenomen op grond 
van he t KB van 5 Oct. 1948 S I / 437 (7 BU, deel III blz. 400). Overigens 
geldt te hunnen aanzien hetgeen t.a.v. de hiervóór genoemde categorie is 
medegedeeld. 

Dienstplichtigen sluiten uiteraard als zodanig geen verbintenis. Hun ver
plichtingen berusten op de bepalingen van de Dienstplichtwet. 

411. - Bevordering. - Met betrekking tot de militaire ambtenaren ge
schiedt de aanstelling tot een hogere rang of klasse (bevordering) door of 
vanwege de Minister. In het algemeen speelt naast geschiktheid de ancienni
teit hierbij een doorslaggeyende rol. Bevordering bij heuze is echter mogelijk 
mits de betrokkene een zeer bijzondere geschiktheid heeft en het legerbelang 
die bevordering met voorbijgang van anderen eist. 

Voor beroepsmilitairen geldt hierbij het "Bevorderingsvoorschrift beroeps
personeel beneden de rang van tweede-luitenant 1932" (LO 1937 /250 0). 
Bevordering tot soldaat der le klasse, tot korporaal en tot korporaal der le 
klasse geschiedt veelal door de korpscommandant, bevordering tot sergeant 
en tot hogere rang echter uitsluitend door de l\1inister. 

Bevordering van militairen, die vrijwillig de verplichtingen van een gewoon 
dienstplichtige op zich hebben genomen, alsmede van oorlogsvrijwilligers en 
dienstplichtigen tot soldaat Ie klasse, korporaal, sergeant (fourier) en 
sergeant-majoor-administrateur geschiedt door de bevoegde korpscomman-
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dant, voor wat betreft de laatstgenoemde rang echter slechts nadat een des
betreffend voorstel is goedgekeurd door de Inspecteur der Militaire Admini- LO 45/ 33 

stratie. 
Bevordering van personeel beneden de rang van tweede-luitenant bij de 

Nationale Reserve en Reserve Grensbewaking geschiedt naar regelen, te 
stellen door de Minister van Oorlog. 

Voor het reserve-personeel beneden de rang van officier is nog van belang 
het "Bevorderingsvoorschrift reservepersoneel" (MB van 8 Maart 1918 Ile 
Afd. nr90). 

412. - Terugstelling bij administratieve maatregel. - Een militair ambte-
naar beneden de rang van tweede-luitenant kan bij administratieve maatregel 97 MAR 
worden teruggesteld tot de naastlagere rang, stand of klasse. 

Ten aanzien van een beroepsmilitair is zodanige terugstelling echter slechts 
mogelijk op diens eigen verzoek en mits er niet bepaaldelijk reden bestaat, 
hem uit de militaire dienst te ontslaan. 

Militairen, die vrijwillig de verplichtingen van een gewoon dienstplichtige I (A, 5) IDB 

op zich hebben genomen, oorlogsvrijwilligers en dienstplichtigen beneden de 
rang van vaandrig, die de geschiktheid voor hun rang niet meer bezitten, 
kunnen door de bevoegde korpscommandanten bij administratieve maatregel 
worden teruggesteld tot een lagere rang of tot soldaat. Deze terugstelling 
geschiedt voor onbepaalde tijd. 

Ten aanzien van vaandrigs, die naar het oordeel van de korpscommandant 1 (A, 5) IDB 
de geschiktheid voor die rang niet meer bezitten, kan deze een voorstel tot 
terugstelling doen aan de Minister van Oorlog. 
Opmerking: Ten aanzien van officieren is terugstelling bij administratieve maatregel niet 39 BVW 

mogelijk. In geval van ongeschiktheid om in de verkregen rang te dienen, 36 WRP 
kunnen zij eervol uit de dienst worden ontslagen. 

De hier besproken terugstelling bij administratieve maatregel dient wel te 
worden onderscheiden van de vroeger besproken straf van verlaging (zie ptn 
142, 143), waarmede zij dikwijls wordt verward. 

De terugstelling is volstrekt geen straf, hetgeen wel ten duidelijkste blijkt 
uit de hierboven genoemde bepaling, dat terugstelling van een beroeps
militair slechts kan plaats vinden op diens eigen verzoek. Terugstelling zal 
dan ook nimmer behoren plaats te vinden naar aanleiding van een enkel 
bepaald feit, terzake waarvan men de betrokkene wil corrigeren. In een 
dergelijk geval is straf op haar plaats. Doch tot terugstelling zal men kunnen 
overgaan bij (uit meerdere feiten gebleken) ongeschiktheid om in de ver
kregen rang te dienen. 

Deze ongeschiktheid kan geheel buiten de schuld van de betrokkene zijn 
ontstaan. 

Voorbeeld: 

Een sergeant-majoor-administrateur moet ingevolge voorschrift van de 
dokter meer in de buitenlucht zijn. Hij moet dus bij de instructie worden 
overgeplaatst, doch hij heeft niet de geschiktheid voor sergeant-majoor
instructeur. De oplossing is nu, dat hij op verzoek bij administratieve 
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maatregel wordt teruggesteld tot sergeant der Ie klasse, waarna hij er zich 
op kan gaan toeleggen, de geschiktheid voor sergeant-majoor-instructeur 
te verwerven. Slaagt hij hierin, dan kan weder bevordering plaats hebben. 

De terugstelling wordt dus vanzelfsprekend niet als straf op de straflijst 
vermeld. Beklag er tegen kan, uiteraard tenzij de terugstelling op eigen 
verzoek geschied is, worden gedaan in de vorm van een beklag over een 

9 (4) RK vermeende krenkende of onbillijke behandeling (zie§ 45). 
Is de teruggestelde een militair ambtenaar (niet-beroepsmilitair) dan kan 

hij ook de beslissing inroepen van de instanties, belast met de administratieve 
rechtspraak in militaire ambtenarenzaken (zie pt 386). 

413. - Beëindiging van het dienstverband. - Een beroepsmilitair wordt 
eervol uit de militaire dienst ontslagen in een aantal gevallen, opgesomd in 

19 MAR het Militair Ambtenaren Reglement, waarvan hier worden genoemd: 
op eigen verzoek; 
bij het bereiken van de leeftijd van 60 jaar; 
bij het voltooien van een werkelijke diensttijd van 40 jaren; 
bij ongeschiktheid voor de waarneming van de dienst, in verband met een 

leeftijd boven de 50 jaar, of gebleken uit een commissoriaal geneeskundig 
onderzoek; 

19, 20 MAR wegens opheffing van zijn betrekking of verandering in de samenstelling 
van het wapen of dienstvak, waartoe hij behoort (onder toekenning van 
wachtgeld en met inachtneming van een zekere op billijkheidsoverwegingen 
gegronde rangorde, waarin de betrokkenen voor ontslag in aanmerking 
komen). 

21 MAR Niet-eervol ontslag is mogelijk o.a. indien de betrokkene zich heeft schuldig 
gemaakt aan tuchtondermijnende of onzedelijke handelingen of aan verre
gaande nalatigheid in de vervulling zijner dienstplichten (zie ook ptn 204 en 
205). Het kan ook worden verleend na een rechterlijk vonnis, waarbij welis-
waar het ontslag uit de dienst niet is uitgesproken, doch dat niettemin is 1 
gewezen terzake van een handeling welke de veroordeelde onwaardig maakt 
om in de militaire dienst te blijven. 

22 MAR Voorts somt het MAR nog enige gevallen op, waarin de beroepsmilitair 
ontslag, dan wel eervol ontslag, danwel niet-eervol ontslag kan worden 
verleend. 

18 MAR De militaire ambtenaar beneden de rang van tweede-luitenant verliest 
veelal zijn rang of stand door het ontslag uit de militaire dienst (vergelijk pt 
389). 

23 MAR Het ontslag wordt verleend door de Minister van Oorlog door of namens 
wie aan de ontslagene een ontslagbrief wordt uitgereikt. 

24 MAR Voor andere militaire ambtenaren (niet-beroepsmilitairen) zijn de aan
gehaalde bepalingen geheel of ten dele van overeenkomstige toepassing. 

Met betrekking tot de oorlogsvrijwilligers, die geen militair ambtenaar 
zijn, gelden voor het ontslag de bepalingen van de op de betrokkene toepasse
lijke regeling, c.q. die van de verbandacte. 

69 WK Over het wegjagen uit de dienst van een mindere militair is reeds gesproken 
34 RK in pt 204. 
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413-415 

Het bovenstaande heeft betrekking op ontslag door de administratie, d.w.z. 
door of namens de Minister op grond van de daarvoor geldende voorschriften 
te verlenen. 

Ontslag uit de militaire dienst kan echter ook door de militaire rechter 
als een bijkomende straf worden opgelegd aan ieder militair (ongeacht zijn 23, 24 MS 

rang of stand) die de rechter op grond van een begaan misdrijf ongeschikt 
acht om in de militaire stand te blijven. Zie hierover nader pt 268. 

Over dienstopzegging tijdens het proefjaar is reeds gesproken in pt 410. 
Opmerking: In tijden van oorlog, oorlogsgevaar enz. kunnen gepensionneerden beneden de 59 PWL 

60 jaar weder in dienst worden gesteld (zie ook pt 35). 

§ 79. 

Dienstweigering swet. 
414. - Doel en inhoud van de wet. - De Grondwet opent de mogelijkheid 189 GW 

om hun, die ernstige gewetensbezwaren hebben, vrijstelling van de krijgs-
dienst te verlenen. De voorwaarden, waarop dit geschiedt, behoren bij een wet 
te worden vastgesteld. 

Ter uitvoering van dit grondwettelijk voorschrift is tot stand gekomen de 
Wet van 13 Juli 1923, S nr 357, welke bekend staat als de DIENSTWEIGE
RINGSWET. Niet alle gewetensbezwaren kunnen krachtens de bepalingen 
van deze wet aanleiding geven tot het verlenen van vrijstelling van de I DWW 
militaire dienst, doch alleen de zodanige die het gevolg zijn van de overtuiging, 
dat men de evenmens niet mag doden, ook niet wanneer dit ingevolge over
heidsbevel geschiedt. 

Deze gewetensbezwaren kunnen aanwezig zijn of rijzen zowel bij een 
militair, die reeds onder de wapenen of wel met groot verlof is, als bij een 
burger, die voor inlijving als dienstplichtige is aangewezen. De betrokkene 
kan zich met een met redenen omkleed verzoekschrift wenden tot de Minister 
van Oorlog. 

415. - Procedure. - De Minister wint, alvorens op het verzoekschrift een 2 nww 
beslissing te nemen, het advies in van een speciale commissie, de zogenaamde 
DIENSTWEIGERINGSCOMMISSIE, welke door de Kroon is ingesteld. 
Deze commissie hoort de verzoeker persoonlijk. 

Van de dag af, waarop het verzoekschrift is ingediend, tot die waarop de 
beslissing door de Minister is genomen, kan de verzoeker vrijgesteld worden 
van dienstverrichtingen. Was reeds terzake van ongehoorzaamheid aan enig 
dienstbevel of dienstvoorschrift een strafvervolging tegen hem aanhangig 
gemaakt, dan kan deze geschorst worden. 

Erkent de Minister de gewetensbezwaren, dan wordt de verzoeker ontheven 3 DWW 
van zijn militair dienstverband of vrijgesteld van de militaire dienst, en tewerk 
gesteld bij een andere taak van staatsdienst (geen wapen- of munitiefabriek). 

Deze tewerkstelling duurt een jaar langer, dan de betrokkene anders in 4 nww 
militaire dienst zou hebben moeten doorbrengen (deze bepaling is gemaakt 
om misbruik te voorkomen). De Wet bevat strafbepalingen voor het geval de 5-8 DWW 
betrokkene zich aan de dienst in deze tak van staatsdienst mocht onttrekken 
of zich daarbij zou misdragen. 

311 

Y-cie
.n

l



415 

Een KB van 3 Mei 1924, S nr 230, regelt de samenstelling van de Dienst
weigeringscommissie (drie leden en een secretaris, te benoemen door de 
Kroon) en legt de nadere regeling van de tewerkstelling in handen van de 
Minister. 
Opmerking: De wet bevat nog bepalingen betreffende degenen. die slechts be,waren hebben 

tegen militaire diemt, ,relke bepaaldelijk geri,ht is op strijd met de wapenen. 
Bij erkenning ,an de,e beHl'a1en kunnen de betrokkenen bela~l wo1den met 
militaire dienst, die niet geridll is op sll ijd met de wapenen 1hijv. zieken,er
pleger). Aangc,ien echter ,olgens de tegenwoordige op,attingen ieder, die deel 
uitmaakt ,an het leger , geschikt en in staat mopt 1i1n om de wapenen Le ge
b, uiken wann<"er dit nodig is, kan de,e gedeeltelijke , 1 ijstelling in de practijk 
niet meer worden \'eileend, zodat de desbetreffende bepalingen in onbrnik zijn 
geraakt. 
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HOOFDSTUK XX. 

VOORSCHRIFTEN TER VERZEKERING VAN EEN EFFICIENT GEBRUIK 
VAN 'sLANDS WEERKRACHT. 

§ 80. 

lnkwartieringswet en lnkwartieringsbeshtit. 

-llfi 

416. - Doel en inhoud van de wet. - Het tweede lid van artikel 194 van de 
Grondwet bepaalt: 

"De inkwartieringen en het onderhoud van het krijgsvolk, de transporten 194 GW 
en leverantiën van welke aard ook voor de legers of verdedigingswerken 
van het Rijk gevorderd, kunnen niet dan volgens algemene regels bij de 
wet te stellen en tegen schadeloosstelling ten laste van een of meer in-
woners of gemeenten worden gebracht." 

en het derde lid van dat artikel schrijft voor: 

,,De uitzonderingen op die algemene 1·egels voor het geval van oorlog, 
oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden worden bij de 
wet vastgesteld." 

Ter uitvoering nn deze grondwettelijke voorschriften is tot stand gekomen 
de Wet van 14 September 1866, S nr 138, sedert herhaaldelijk gewijzigd, en 
bekend onder de naam van INK,VARTIERI GSWET. Enige onderwerpen 
,·inden een uitvoeriger behandeling in het KB van 10 November 1892, nr 253, 
het zogenaamde Inkwartieringsbesluit 1892. vVet en besluit regelen méér 
onderwerpen dan men uit de naam, waaronder zij bekend staan, kan afleiden. 
Op111erking: Verschillende andere wetten geven aan de militaire instanties in geval van 

oorlog of oorlogsgeYaar, dan wel ingeval van Staat van Oorlog of Staat van 
Beleg de beschikking over hetgeen in het belang ,an de krijgsmacht nodig is. 
Deze wetten blijYen hier buiten bespreking (zie~ 82). 

ln overeenstemming met de tekst \'an het aangehaalde grondwetsartikel 
bevat de Inkwartieringswet, behalve een hoofdstuk met algemene bepalingen 
en een hoofdstuk regelende de gevolgen van weigering ol nalatigheid in het 
,·oldoen aan de uit de ,vet ,·oortvloeiende verplichtingen, een hoofdstuk 
getiteld: 

:ll .'-l 
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416-417 

"Van de inkwartiering en het onderhoud van het krijgsvolk, en van de 
transporten en leverantiën, voor de legers en verdedigingswerken ge
vorderd, IN TIJDEN VAN VREDE" 

alsmede een hoofdstuk getiteld: 

"Van de inkwartieringen en het onderhoud van het krijgsvolk, en van 
de transporten en leverantiën, voor de legers en verdedigingswerken 
gevorderd, IN GEVAL VAN OORLOG OF OORLOGSGEVAAR." 

417. - Verstrekkingen in tijd van vrede. -Ter bescherming van de burgerij 
is het aan de militairen verboden, rechtstreeks van de inwoners ener gemeente 
verstrekkingen te eisen; deze kunnen slechts door de daartoe bevoegde auto-

4 IkW riteiten worden aangevraagd aan de Burgemeester. Teneinde aan die aan-
5 IkW vragen te kunnen voldoen, richt dan de Burgemeester zich met een vordering 

tot de inwoners. 
6 IkW Elke verstrekking geeft recht op schadeloosstelling, welke door tussenkomst 

van de Burgemeester wordt uitbetaald. 
Welke militaire autoriteiten tot het doen van aanvragen als boven bedoeld 

bevoegd zijn, wordt nader geregeld in het INKWARTIERINGSBESLUIT. 
In het algemeen zijn dit de korpscommandanten en de daarmede overeen
komende en hogere autoriteiten. Lagere commandanten, bijv. van een deta
chement of transport, alsmede afzonderlijk reizende officieren, onderofficie
ren en mindere militairen kunnen slechts aanvragen doen op vertoon van 
een marsorder, lastgeving of reiswijzer afgegeven door een hogere autoriteit. 

De verstrekkingen kunnen bestaan uit inkwartiering en onderhoud, uit 
transporten en uit leverantiën. 

3-7 IkB Het hierboven genoemde Inkwartieringsbesluit regelt tot in bijzonder-
heden, wat aan de verschillende categorieën van militairen moet worden 
verschaft, zowel bij inkwartiering met voeding, als in geval van inkwartiering 
zonder voeding. Laatstgenoemde wijze van inkwartieren is regel ten aanzien 
van militairen in de rang van adjudant-onderofficier en hoger. 

8-12 IkB De van Rijkswege te betalen schadeloosstellingen zijn in het Inkwartierings-
besluit vastgelegd. 

12 IkW Inkwartiering en onderhoud kan (ter ontlasting van de inwoners) verschaft 
worden in gebouwen van de gemeente of bij personen die zich daar vrijwillig 
mee belasten. Anders door de inwoners zelf. 

17-21 IkW Burgemeester en wethouders ener gemeente zijn verplicht tot het aanleggen 
en geregeld bijhouden van een lijst van de inwoners hunner gemeente, die 
voor inkwartiering in aanmerking komen, met aanduiding van de in hun 
woningen beschikbare plaatsruimte. Voor zover mogelijk worden de inwoners 
bij toerbeurt met inkwartiering belast. Dit is echter een aangelegenheid waar
mee de militaire autoriteiten geen bemoeienis hebben. Wel kunnen deze 
vragen, militairen behorende tot eenzelfde onderdeel zoveel mogelijk in 
elkanders nabijheid te doen onderbrengen. 

14 IkW Huisgezinnen, waarin zich een kraamvrouw of een lijk bevindt, of waar 
personen aan ernstige ziekten lijden, zomede huisgezinnen met vier of meer 
minderjarige kinderen of kleinkinderen zijn van inkwartiering vrijgesteld. 

7 IkW In geval van inkwartiering stelt de Burgemeester zo nodig wachtlokalen, 
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417-419 

bergplaatsen voor goederen en parken ter beschikking. 
Voor transporten te land en te water kunnen vervoermiddelen met geleiders 22-27 IkW 

op een aanvraag, van militaire zijde tot de Burgemeester gericht, van de 
inwoners worden gevorderd. 

Het doen van leverantiën kan slechts worden gevraagd in onvermijdelijke 28-30 lkW 
en dringende omstandigheden, zoals bij brand, oproer, watersnood en derge-
lijke. 

Paarden en vee behoeven niet te worden geleverd (paarden kunnen slechts 
voor transporten worden aangevraagd) . 

418. - Verstrekkingen in geval van oorlog of oorlogsgevaar. - Vanzelf
sprekend gaan de verplichtingen van de burgerij in geval van oorlog of 
oorlogsgevaar veel verder dan in tijd van vrede. Met name rust er dan op de 
gemeenten en de inwoners ook de verplichting tot het doen van leverantiën, 32 IkW 
terwijl paarden en vee daarvan niet uitgezonderd zijn. Ook dan moet evenwel 
gelet worden op de belangen van de burgerij en moet gezorgd worden dat de 
gestelde eisen de krachten niet te boven gaan. En ook dan geschiedt de 
vordering door tussenkomst van de Burgemeester. 

Bij Koninklijk besluit kan in geval van oorlog of oorlogsgevaar aan de 
opperbevelhebber van het veldleger het vorderingsrecht worden toegekend. 33 IkW 
Ook kan zulks geschieden met betrekking tot de bevelhebber in een in staat 
van oorlog of van beleg verklaard gebied. Een en ander betreft echter slechts 
de landstreek waar zich de troepen bevinden resp. waar de staat van oorlog 
of van beleg is afgekondigd. 

In dit geval kan de militaire autoriteit dus zelf vorderen, in dringende 
gevallen zelfs door zijn ondergeschikten in gebruik of in eigendom doen 
nemen, ofwel goedkeuren hetgeen in het belang van de dienst zonder zijn last 
is verricht. Dit betreft zowel de inkwartiering en het onderhoud, als de 
transporten en leverantiën. Bij de leverantiën onderscheidt men vordering 
in eigendom en vordering in gebruik. 

Tegen willekeur waakt de bepaling, dat een en ander geschiedt op verant
woordelijkheid van de bevelhebber. Het recht op schadeloosstelling bestaat 31 IkW 
ook in het hier behandelde geval. Vordering moet dan ook steeds plaats 34 IkW 
vinden tegen contante betaling of tegen afgifte van een ontvangbewijs. 
Opmerking: Of er oorlogsgevaar in de zin, waarin dat woord in 's Lands wetten voorkomt, 194 GW 

aanwezig is, beslist de Koning. 

419. - Vordering van paarden. - De Inkwartieringswet, maar vooral het 
Inkwartieringsbesluit bevat een uitvoerige regeling betreffende de paarden
vordering. 

Vóór 1940 was het van het grootste belang, dat het leger bij mobilisatie 
onverwijld de beschikking kreeg over de nodige rij- en trekpaarden. Daartoe 
waren reeds in vredestijd vorderingsdistricten vastgesteld en vorderingsplaat
sen aangewezen, terwijl vorderingscommissarissen, paarden- en vee-artsen en 
taxateurs werden benoemd. 

De burgemeesters legden reeds in vredestijd lijsten aan van de in hun 
gemeente aanwezige paarden, terwijl bij Koninklijk besluit keuringen van de 
paarden konden worden bevolen. 
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De Directeur van het Rernontewezen speelde bij een en ander een grote rol. 
Verwacht mag worden, dat een soortgelijke regeling ten aanzien van motor

voertuigen tot stand zal komen. 

420. - Sancties. - Het laatste hoofdstuk van de Inkwartieringswet be
handelt de maatregelen, welke genomen kunnen worden tegen personen die 
weigerachtig of nalatig zijn, aan hun uit de"\ Vet mort vloeiende verplichtingen 
te voldoen. 

35-40 IkW In zo'n geval worden maatregelen genomen om ten koste van de weiger-
achtige of nalatige op andere wijze in de vordering te voorzien. 

Bovendien is straf baar gesteld zowel het weigeren en nalaten om te voldoen 
41, 42 lkW aan krachtens de Wet gedane vorderingen, als het weigeren, verhinderen of 

belemmeren van het gebruik der openbare wegen of andere middelen van 
gemeenschap aan het krijgsvolk en de militaire transporten. 
Ojnnerking: Laatstbedoelde strafbepaling (art. 41, 2c lkW) beoogt te garanderen , dat de 

krijgsmacht, dus ook een marcherende troep, een onbelemmerd gebruik van de 
openbare weg kan maken; zij treft ook degene, die zich door het gelid van een 
dergelijke troep tracht te dringen. Dit mag door de militairen desnoods op 
hardhandige wijze worden belet. Zo nodig kan de commandant Yan een over
treding rapport opmaken of doen opmaken (hierbij moeten tenminste twee 
getuigen worden opgegeven). 

43 IkW Geschillen tussen burgerlijke en militaire overheid worden aan de Koning 
voorgelegd. 

44 IkW De krijgstuchtelijke en eventuele strafrechtelijke strafbaarheid van de 
militair die met betrekking tot de inkwartiering, de transporten en de leveran
tiën zich schuldig maakt aan zedeloze, baldadige of kwellende handelingen, 
wordt onderstreept (zie art. 23 (3) RK, besproken in pt 105). 

§ 81. 

Wetten, verband houdende met de militaire versterkingen. 
421. - Militaire versterkingen. - Tot op de huidige <lag hebben de zoge

naamde dode weermiddelen, de in het terrein aangebrachte kunstwerken, 
hun betekenis voor de oorlogvoering behouden, al stellen de ontwikkeling 
van de techniek en de zich in verband daarmede ,rijzigende tactische inzichten 
steeds andere eisen aan aanleg en bouw. Verscheidene malen zijn dan ook 
wettelijke regelingen tot stand gebracht, nu eens om de aanleg van bepaalde 
versterkingsstelsels voor te schrijven, dan weer, om aan de legerleiding de 
beschikking over de versterkingen in tijden van oorlog en oorlogsgevaar te 
verzekeren. Enige van die wettelijke regelingen worden hieronder in het kort 
besproken. 

Het is uiteraard van belang, dat gegevens omtrent militaire werken niet in 
verkeerde handen komen. 

Hij, die zonder verlof van het bevoegd gezag een opneming doet, een 
430 SR tekening of beschrijving maakt van enig militair werk, of die openbaar maakt, 

is dan ook strafbaar. 
·wie in tijd van oorlog een kaart, plan, tekening of beschrijving van militaire 

102 (2e) SR werken aan de vijand mededeelt of deze de vijand in handen speelt en aldus 

316 

Y-cie
.n

l



421-424 

opzettelijk de vijand hulp verleent of de staat tegenover de vijand benadeelt, 
maakt zich schuldig aan een van de ernstigste misdrijven tegen de Yeiligheid 
van de staat. 

422. - Vestingwet. - De Wet van 18 April 1874, S nr 64, tot regeling en 
voltooiing van het vestingstelsel, bepaalde waaruit het vestingstelsel van het I vw 
Koninklijk der Nederlanden naar de opvattingen van die tijd zou bestaan. 
Tot dit stelsel behoorden o.a. de Nieuwe Hollandse ,vaterlinie, de Stelling 
van Amsterdam en de Stelling van den Helder. 

Een aantal als verouderd beschouwde ves tingwerken en forten werd als 4 vw 
verdedigingswerk opgeheven. 

Bijzonder belangrijk is de bepaling dat, alvorens voor de uitvoering van 5 vw 
werken van openbaar nut (zoals de aanleg van wegen, kanalen, bruggen en 
havens) toestemming wordt verleend, door de l\Iinister van Oorlog moet 
worden beslist of die uitvoering voorzieningen ten behoeve van 's lands 
defensie noodzakelijk maakt, en zo ja, welke. Men denke in dit verband aan 
de defensiedrempel in de haven van Scheveningen. 

423. - Wet in verband met de droogmaking van de Zuiderzee. - Met het 
oog op de veranderingen, welke de voltooiing van de werken tot afsluiting en 
droogmaking van de Zuiderzee veroorzaakte ten aanzien van de verdedigings
mogelijkheden van het Nederlandse grondgebied, zijn in de Wet van 29 Juni 
1925, S nr 306, enige maatregelen vastgelegd betreffende de aanleg van ver
dedigingswerken tot bescherming van de Afsluitdijk en de daarin gelegen 
sluizencomplexen, alsmede t.a.v. de voorbereidingen van inundatie's. 

Als bijzonderheid zij vermeld, dat de kosten van de verdedigingswerken ten 
laste van het "Zuiderzeefonds" werden gebracht. 

424. - Kringenwet. - De vestingwerken kunnen niet doelmatig worden 
gebruikt, indien het daaromheen gelegen terrein vrijelijk kan worden beplant 
en bebouwd. Het schootsveld van de vuurwapenen zou daardoor worden 
beperkt en een ongezien naderen van de vijand worden vergemakkelijkt. 
Daartoe zijn in de w·et van 21 December 1853, S nr 128, enige voorzieningen 
getroffen. 

De Wet bepaalt, dat de vestingwerken worden geclassificeerd in drie klas- 2 KW 

sen: de eerste klasse, de tweede klasse en de derde klasse. 
De Kroon bepaalt, wat vestingwerken zijn en tot welke klasse ieder vesting- 3 KW 

werk behoort. 
Om elk vestingwerk zijn drie verboden hingen: 6 KW 

de "kleine" op een afstand van 300 el; 
de "middelbare" op een afstand van 600 el; 
de "grote" op een afstand van 1000 el. 

De Kringenwet bevat bepalingen betreffende het houwen in deze verboden 
kringen. Het is verboden om binnen de middelli:.ac kringen van vesting
werken der eerste klasse of binnen de kleine kringen van vestingwerken der 
tweede klasse, gebouwen of andere opstellen aan te brengen anders dan met 
inachtneming van de bepalingen der Wet. 
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'4:24-426 

Al naar gelang van de klasse, waartoe het vestingwerk behoort, geeft de Wet 
voorschriften betreffende de aard, de afmetingen en de samenstelling van de 
binnen vorenbedoelde kringen toelaatbare gebouwen en werken. In sommige 
gevallen kan slechts toestemming worden verleend voor constructie's, welke 
zonder veel moeite kunnen worden verwijderd (bijv. houten huizen). 

Iedere verandering in de waterstaatkundige toestand van het terrein binnen 
de grote kringen is voorts verboden, tenzij daartoe door de Kroon vergunning 
is verleend. 

Zodra een vestingwerk in staat van oorlog of in staat van beleg is verklaard, 
29 KW kunnen alle gebouwen en getimmerten, alle afsluitingen, alle houtgewassen 

en alle hopen of stapels, welke binnen de middelbare kringen van het vesting
werk aanwezig zijn, zonder vorm van proces op last van de militaire comman
dant worden weggeruimd. 

425. - Militaire Inundatiewet. - De Grondwet bepaalt, dat het gebruik 
159 GW van eigendom tot het voorbereiden en het stellen van militaire inundatiën, 

wanneer dit wegens oorlog of oorlogsgevaar wordt gevorderd, bij de wet moet 
worden geregeld. Ter uitvoering van dit grondwettelijk voorschrift is de 
Militaire Inundatiewet (Wet van 15 April 1896, S nr 71) vastgesteld. 

Wanneer in geval van oorlog of oorlogsgevaar militaire inundatiën moeten 
I MIW worden voorbereid of gesteld, kan zulks niet dan op last of krachtens mach

tiging van de Minister van Oorlog geschieden. Alsdan kan de hoogste, ter 
plaatse aanwezige autoriteit onmiddellijk overgaan tot het in gebruik nemen 

2 MIW van eigendommen, al dan niet gepaard met wijziging, tijdelijke of voort
durende onbruikbaarmaking of vernietiging daarvan, indien zulks tot het 
voorbereiden of stellen van militaire inundatiën nodig is. 

3 MIW De beheerders van waterstaatswerken zijn alsdan verplicht de bevelen op 
te volgen welke hun door de hoogste militaire overheid worden gegeven in 
verband met het voorbereiden of stellen van militaire inundatiën. 

3 MIW De eigenaars en gebruikers van de eigendommen zijn eveneens verplicht 
aan genoemde militaire overheid inlichtingen te verschaffen. 

4,5,6MIW De Wet bevat voorts een regeling nopens de aan de gedupeerde recht-
hebbenden uit te keren schadevergoedingen. 

Wie in tijd van oorlog opzettelijk de vijand hulp verleent of de staat tegen-
102 (Ie) SR over de vijand benadeelt door een beraamde of uitgevoerde onderwaterzetting 

te beletten, belemmeren of verijdelen, maakt zich aan een zeer ernstig misdrijf 
schuldig. 

§ 82. 

Enige wetsbepalingen, van toepassing in bijzondere omstandigheden. 

426. - Wet Medewerking Verdedigingsvoorbereiding. - Krachtens de wet 
van 24 Juni 1939, S nr 630 kan de Minister van Oorlog in geval van oorlog, 
oorlogsgevaar en daaraan verwante of daarmee verband houdende buiten
gewone omstandigheden van alle personen en lichamen zodanige mede
werking vorderen, als hij in het belang van de landsverdediging noodzakelijk 
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acht. De besturen van provinciën en gemeenten verlenen daartoe op verzoek 
van de Minister hun medewerking. 

Alvorens te vorderen pleegt de Minister overleg met de betrokken personen 
of het betrokken lichaam of, zo het groepen van personen betreft, met hun 
vertegenwoordigers. 

De te vorderen medewerking omvat: 
verstrekken van opgaven en inlichtingen; 
gedogen van onderzoek door ambtenaren e.d.; 
uitvoeren van opdrachten; 
vormen en aanhouden van voorraden; 
voorbereiding van de overbrenging van bedrijven; 
gedogen dat maatregelen worden getroffen. 

427. - Wet Bescherming tegen Luchtaanvallen. - Deze wet (van 23 April 
1936, S nr 302) geeft de Minister van Binnenlandse Zaken de bevoegdheid, te 
eisen dat aan woningen van een bepaalde oppervlakte voorzieningen in de 
vorm van het inrichten van schuilplaatsen worden getroffen. Deze schuil
plaatsen moeten op eerste aanzegging door of vanwege de Burgemeester 
worden ontruimd en ter beschikking gesteld. 

Bij dringend of dreigend gevaar van luchtaanvallen kan op last o.a. van de 
Burgemeester tot in gebruik nemen van eigendommen worden overgeg;i.an. 
Dit kan zelfs reeds in tijd van vrede geschieden, al zal het gevaar voor lucht
aanvallen niet eerder, dan wanneer een oorlog dreigt, ontstaan. 

428. - Onteig<!ningswet. - Deze wet (van 28 Aug. 1851, S nr 125) maakt, 
behalve voor andere doeleinden, ook onteigening ten behoeve van de defensie 
mogelijk. 

In geval van oorlog, brand of watersnood is noodonteigening mogelijk. 
Onder "oorlog" wordt ook verstaan de tijd, gedurende welke de dienstplich
tigen door de Koning geheel of gedeeltelijk buitengewoon onder de wapenen 
geroepen zijn. De hoogste militaire autoriteit ter plaatse kan dan het goed 
zonder meer in bezit nemen. 

429. - Zeeschepen Vorderingswet. - Deze wet (van 24 Juni 1939, S rir 635) 
opent de mogelijkheid, zeeschepen te vorderen ten behoeve van de defensie 
en met het oog op de voedselvoorziening in oorlogstijd. 

430. - Luchtvaartwet. - Indien de Staat van Oorlog of die van Beleg is 
afgekondigd, of bij Koninklijk besluit wordt bepaald dat oorlog of oorlogs
gevaar aanwezig is en (of) binnenlandse onlusten de in- of uitwendige veilig
heid van het Rijk of van een gedeelte daarvan in dringend gevaar brengen, 
kan krachtens genoemde wet (van 30 Juli 1926, S nr 249) het militair gezag 
tegen schadevergoeding de beschikking verkrijgen over alle luchtvaartuigen, 
luchtvaartterreinen met bijbehorende gebouwen en inrichtingen en de zich 
daarin bevindende werktuigen en voorraden. Tevens kan dan het militair 
gezag de benodigde diensten vorderen. 

431. - Telegraaf- en Telefoonwet. - Onder soortgelijke omstandigheden 
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als in het vorig punt omschreven verkrijgt het militair gezag krachtens deze 
wet (van 11 Jan. 1904, S nr 7) de beschikking over de inrichtingen van de 
telegraaf- en telefoondienst. 

In vredestijd is aan de Chef nn de Generale Staf een telegraaf-commissie, 
bestaande uit P.T.T.-ambtenaren, toegevoegd ter voorbereiding van de rege
ling van de militaire telegraaf- en telefoondiensten in tijden van oorlog, 
oorlogsgevaar en andere buitengewone omstandigheden. 

432. - Spoorwegwet. - Krachtens een bepaling Yan deze wet (van 9 April 
1875, S nr 67) kan de Koning te allen tijde het gebruik van een spoorweg en 
van het aan een spoorwegonderneming toebehorende materiaal in het belang 
van 's Rijksdienst tegen schadeloosstelling vorderen. 

In geval van oorlog of andere buitengewone omstandigheden kan in het 
belang van de defensie bedoelde vordering op machtiging van de Koning 
geschieden door de Minister van Oorlog of door een bevelhebber van het 
leger. 

433. - Motor- en Rijwielwet en Wegenverkeerswet. - De bepalingen van 
de MR W (van 10 Febr. 1905 S nr 69) en van de op grond daarvan vastgestelde 

37 l\fRW uitvoeringsvoorschriften waren krachtens art. 37 dier wet niet van toepassing 
in geval van oorlog, oorlogsgevaar, staat van oorlog, staat van beleg, enz. ten 
aanzien van motorrijtuigen en rijwielen, voor zover deze werden gebezigd ten 
behoeve van 's Rijksdienst. 

De Wegenverkeerswet, welke op 1 Jan. 1951 in werking is getreden, bevat 
45 (1) WVW soortgelijke bepalingen. In geval van oorlog, oorlogsgevaar, staat van oorlog 

of staat van beleg, dan wel wanneer binnenlandse onlusten de in- of uit
wendige veiligheid van het Rijk in gevaar brengen, gelden deze Wet en de 
krachtens die vVet vastgestelde algemene maatregel van bestuur en provinciale 
en plaatselijke verordeningen niet ten aanzien van motorrijtuigen, rijwielen 
en andere rij- of voertuigen voor zover die worden gebezigd ten behoeve van 
de land- en zeemacht en de bij KB aan te wijzen Rijksdiensten. 

45 (2) wvw In geval van staat van oorlog of staat van beleg is het militaire gezag bevoegd 
in het in staat van oorlog of staat van beleg verklaard gebied voorschriften te 
geven nopens het verkeer op de wegen, afwijkende van de bepalingen van deze 
vVet, van de krachtens deze ,,Vet vastgestelde algemene maatregel van bestuur 
en provinciale en plaatselijke verordeningen, voor zoveel zulks door dat gezag 
in het belang van de openbare orde en veiligheid of in het belang van 's lands 
defensie wordt geacht. Dit betreft dus het burger-verkeer. 
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HOOFDSTUK XXL 

VOORSCHRIFTEN VOOR BIJZONDERE OMSTA:s/DIGHEDEN *). 

§ 83. 

Voorschrift betreffende het verlenen van militaire bijstand. 
434. - Wat is militaire bijstand? - In het algemeen wordt onder militaire 

bijstand verstaan het verlenen van hulp en steun door militairen aan burger
lijke overheidsorganen en -functionarissen bij het vervullen van hun taak. 

In het Reglement betreffende de Krijgstucht wordt aan de individuele 24 RK 
militair de verplichting opgelegd, ook buiten dienst aan burgerlijke dienaren 
van de openbare macht, onder welke omstandigheden ook en zelfs zonder 
vordering, medewerking te verlenen (zie hierover nader pt 106). In feite is 
ook deze medewerking een vorm van militaire bijstand. 

De term "militaire bijstand" wordt echter in het bijzonder gebezigd ter 
aanduiding van de georganiseerde hulpverlening door troepenafdelingen. 
Het karakter van hulpverlening brengt mede, dat zowel de verantwoordelijk
heid als de algemene leiding blijven berusten bij de burgerlijke gezagsdragers. 

De bevoegdheid tot het inroepen van militaire bijstand is in wettelijke 
voorschriften toegekend aan verschillende burgerlijke overheidsorganen. De 
wijze waarop militaire bijstand wordt verleend is uitgewerkt in het "VOOR
SCHRIFT BETREFFENDE HET VERLENEN VAN MILITAIRE 
BIJSTAND" (boekwerk nr l 580) dat ook administratieve en andere regelen 
bevat, welke door de met het verlenen van militaire bijstand belaste comman
danten en troepen in acht moeten wo:·den genomen. 

In de hierna volgende punten zullen enkele uit juridisch oogpunt belang
rijke gedeelten van dit Voorschrift worden besproken. De tactische en admi
nistratieve aanwijzingen blijven in dit bestek buiten beschouwing. 

435. - In welke gevallen militaire bijstand wordt verleend. - Militaire I VMB 
bijstand wordt verleend: 
a. tot handhaving of herstel van de openbare orde en rust, dus voor het 

geval onrust of oproer dreigt of reeds is ontstaan; 
b. tot handhaving of ter uitvoering van wettelijke voorschriften en in hel 

*) Zie ook § 82. 
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belang van politie en justitie; hieronder valt de bijstand, te verlenen aan 
de talrijke burgerlijke instanties, die tot het inroepen van die bijstand bij 
enig wettelijk voorschrift bevoegd zijn verklaard; 

Voorbeeld: 
Ambtenaren, belast met de opsporing van strafbare feiten; ambtenaren, 
belast met de tenuitvoerlegging van vonnissen; schippers, met betrekking 
tot het optreden tegen dienstweigerende zeelieden; 

c. bij rampen en ongevallen of wanneer deze dreigen te ontstaan, voor 
reddings-, beschermings-, opruirnings- en con tróle-maatregelen. 

Voorbeeld: 
Bosch- en heidebrand, watersnood, besmettelijke ziekten en veeziekten. 

d. tot het opheffen van storingen van verkeer of gemeenschap, waardoor 
het algemeen belang wordt bedreigd. 

Voorbeeld: 
Het lossen van schepen met levensmiddelen in geval van staking, het 
slaan van noodbruggen; men denke ook aan de Engels-Amerikaanse 
levensmiddelentransporten door de lucht ter voorziening van de Berlijnse 
bevolking in 1948. 

436. - Vordering en aanvrage van militaire bijstand. - In de gevallen, in 
4 VMB het vorige punt genoemd onder a. en b. kan militaire bijstand worden ge

vorderd. De militaire autoriteit, tot wie de vordering wordt gericht, is ver-
218 GemW plicht, daaraan terstond te voldoen. 

In de gevallen, in het vorige punt genoemd onder c. en d. kan militaire 
bijstand worden aangevraagd. De militaire autoriteit, tot wie de aanvrage 

4 VMB wordt gericht, moet daaraan voldoen voor zover personeel en materieel 
beschikbaar is. 

5 VMB Vordering tot en aanvrage om militaire bijstand moeten zoveel mogelijk 
schriftelijk geschieden. Ingeval de vordering of aanvrage spoedshalve monde
ling of telefonisch plaats vindt, moet zodra mogelijk schriftelijke bevestiging 
volgen. 

437. - Wie bevoegd zijn tot het vorderen en aanvragen van militaire bij
stand. -

3 VMB a. Militaire bijstand tot handhaving of herstel van de openbare orde en 
rust kan worden gevorderd door de autoriteiten, die belast zijn met de 
zorg voor die openbare orde en rust, derhalve: 

217Gem W 
5VMB 

door de Commissarissen der Koningin, krachtens hun instructie; 
door de Burgemeesters, krachtens de Gemeentewet. 

De Commissaris der Koningin moet zich richten tot de hoogste militaire 
overheid in zijn provincie, de Burgemeester tot de Minister van Oorlog. 
Indien de omstandigheden dit nodig maken, kunnen zij zich ook richten 
tot lagere militaire autoriteiten. 

3 VMB b. Militaire bijstand tot handhaving of ter uitvoering van wettelijke voor
schriften en in het belang van politie en justitie kan, in de rechtmatige 
uitoefening hunr~r ambtsverrichtingen, worden gevorderd door de 
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Burgemeesters en door verschillende groepen van ambtenaren en per
sonen, voor zover hun daartoe krachtens wettelijk voorschrift de bevoegd
heid is verleend. 

c. Militaire bijstand kan, in de overige hierboven genoemde gevallen, wor
den aangevraagd door de erbij betrokken burgerlijke autoriteiten en 
ambtenaren. 

438. - Bevelsverhoudingen. - Ieder militair, belast met het verlenen van 11 VMB 
militaire bijstand, is verplicht te streven naar de meest vruchtdragende samen
werking zowel met de burgerlijke autoriteiten en ambtenaren, als met de 
overige militairen van land- en zeemacht, die tot hetzelfde doel werkzaam zijn. 

Op grond hiervan zal bij de militaire bijstand tot handhaving of herstel van 20 VMB 
openbare orde en rust zoveel mogelijk moeten worden voldaan aan de terzake 
van de uitvoering daarvan door de Commissaris der Koningin gegeven be-
velen, ook al is aan deze autoriteit geen bevelsbevoegdheid toegekend bij enig 
wettelijk voorschrift. 

De Burgemeesters bezitten in dit opzicht grotere bevoegdheden. 
In geval van oproerige beweging, van samenscholing of van andere stoornis 219 Gem w 

der openbare orde toch is de Burgemeester bevoegd alle bevelen, welke hij ter 
handhaving der orde nodig acht, te geven. 

Uit deze bevoegdheid vloeit voort, dat de Burgemeester de autoriteit is, bij 20VMB 
wie de opperste leiding inzake de voor de handhaving van de openbare orde 
in de gemeente te treffen maatregelen berust. De Burgemeester dient dus aan 
de commandant der met bijstand belaste troepen de opdracht te doen kennen, 
welke hij uitgevoerd wenst te zien. De wijze van uitvoering behoort echter in 
het algemeen aan de militaire commandant te worden overgelaten. De Burge
meester dient zich bij voorkeur niet te richten tot ondercommandanten of 
individuele militairen, doch alles wat hij verlangt, kenbaar maken aan de 
commandant. De commandant zal de Burgemeester zo nodig hierop opmerk-
moeten maken, en hem voorts moeten verzoeken, mondeling gegeven bevelen 
zodra mogelijk schriftelijk te bevestigen. Regelmatig contact en overleg 
tussen Burgemeester en commandant is noodzakelijk. 

Wanneer bevelen van de Burgemeester ontbreken, niet terzake dienen of 
onvolledig zijn, en er geen gelegenheid bestaat tot het plegen van overleg met 
de Burgemeester, is de commandant bevoegd, naar eigen inzicht en op eigen 
gezag te handelen. Alsdan draagt hij persoonlijk de verantwoordelijkheid. 

439. - Maatregelen van geweld. - De bevelsbevoegdheid van de Burge- 20 VMB 
meester strekt zich ook uit tot het bevelen van maatregelen van geweld. Over 
de technische uitvoering zal de militaire commandant van advies moeten 
dienen. Bevelen als "in geen geval schieten" of "in de lucht schieten"· kunnen 
het effect van het optreden der troepen verzwakken. 

Maatregelen van geweld kunnen worden aangewend: 23 VMB 

a. op ambtelijk bevel, gegeven door het daartoe bevoegde gezag; 
b. tot noodzakelijke verdediging van eigen of eens anders lijf, eerbaarheid 41 SR 

of goed, tegen ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding (noodweer); 
c. tot het uiteendrijven van samenscholingen. 
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Geweld mag slechts worden aangewend indien het bijzonder gewicht van 
het te bereiken doel zulks noodzakelijk maakt en geen andere middelen ten 
dienste staan, waarmede dit kan worden bereikt. Het geweld moet evenredig 
zijn aan het te bereiken doel. Kan men dus volstaan met het gebruik van de 
gummistok, van traangas of van de brandslang, clan moet het gebruik van 
vuurwapenen achterwege blijven. 

Indien een samenscholing uiteengedreven moet worden met zodanig ge-
24 VMB bruik van de wapenen, dat daarvan verwonding of le\'ensgevaar te duchten is, 

dan is de commandant verplicht, de menigte te\'oren duidelijk hoorbaar tt: 
waarschmven met de woorden: 

GEHOORZAAMHEID AAN DE WET! 
GAAT HEEN OF GEWELD ZAL WORDEN GEBRUIKT! 

welke waarschuwing zo mogelijk en nodig nog tweemaal wordt herhaald. 
Hierbij behoort indien mogelijk de aandacht te worden getrokken hetzij door 
enige malen het signaal "Geeft Acht" te doen slaan of blazen, hetzij door 
gongslag, bel, fluit of ander hulpmiddel. 

Geen waarschuwing is nodig indien er een aanval op de militaire macht 
geschiedt en er dus sprake is van wettige zelfverdediging. 

186 SR Opmerking: Als schuldig aan deelneming aan samenscholing is strafbaar hij die opzettelijk 
bij gelegenheid van een volksoploop zich niet onmiddellijk verwijdert na hel 
het derde door of vanwege het bevoegd gezag gege,en bevel. 

440. - Onderhandelingen. - Bij het optreden van troepen tegen een op-
22 VMB roerige menigte is het aan iedere militaire commandant verboden, zich in 

enigerlei onderhandeling met verzetslieden in te laten. 
Het enige verzoek, dat hij van hen mag aanvaarden, is dat tot onvoorwaar

delijke onderwerping aan het wettig gezag. 

441. - Verscherpt strafrecht. - Vermeent de commandant van een troepen-
25 VMB afdeling, aangewezen tot het verlenen van militaire bijstand, dat het gaat om 

een oproerige beweging, of meent hij op grond van ontvangen inlichtingen te 
moeten aannemen, dat het om een oproerige beweging gaat, dan moet hij aan 
zijn ondcrhebbenden mondeling bekend maken of doen mahen, dat zij 
behoren tot een gedeelte der krijgsmacht, dat door het militair gezag is aan
gewezen ter voldoening aan een vordering van het bevoegd gezag ingeval van 
oproerige beweging. 

Deze bekendmaking heeft automatisch ten gevolge, dat ten aanzien van die 
71 MS troepen, totdat bovenbedoelde taak is geëindigd, tijd van oorlog aanwezig 

wordt geacht (hetgeen onder meer tot gevolg heeft dat verschillende delicten 
zwaarder kunnen worden gestraft) en dat ten aanzien van diezelfde troepen 
de personen tegen wie het geweld der wapenen wordt of kan worden aan
gewend, gelijkgesteld worden met de vijand. Dit gevolg moet in de bekend
making worden vermeld. 

Van de bekendmaking, ,velke korte tijd voor de vermoedelijke aanvang van 
de aan de betrokken troep opgedragen taak moet worden gedaan, moet proces
verbaal worden opgemaakt, hetwelk moet worden opgezonden naar het 
Ministerie van Oorlog. 
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Voorbeeld: 
Proces-verbaal. 

Op de 20e Mei 1948, des morgens te 9.00 uur heb ik (naam, voorletters, 
rang en functie) mondeling aan het onder mijn bevelen gestelde gedeelte 
der krijgsmacht bekend gemaakt (ofwel: ,,door .......... bekend doen 
maken") dat het door het militair gezag is aangewezen ter voldoening 
aan een vordering van het bevoegd gezag in geval van oproerige beweging. 
Ik heb aan die bekendmaking toegevoegd (doen toevoegen) dat onmid
dellijk na die bekendmaking en totdat de opgelegde taak is beëindigd. 
ten aanzien van voormeld gedeelte der krijgsmacht voor de toepassing 
van de strafwet en de Wet op de Krijgstucht tijd van oorlog aanwezig 
wordt geacht en ten aanzien van datzelfde gedeelte der krijgsmacht de 
personen tegenover wie het geweld der wapenen wordt of kan worden 
aangewend, worden gelijkgesteld met de vijand. 
Waarvan opgemaakt dit proces-verbaal ter voldoening aan het gestelde 
in art. 2 van het Koninklijk besluit van 21 April 1922, S nr 207. 
Plaats, datum en ondertekening. 

442. - Staat van Oorlog en Staat van Beleg. - Wanneer de staat van oorlog 
of de staat van beleg is verklaard, gaan de bevoegdheden van de burgerlijke 
gezagsdragers tot handhaving van de openbare orde en rust over op het 
militair gezag (zie § 84). 

Aangezien de troepen alsdan niet meer optreden tot hulpverlening aan het 
burgerlijk gezag, doch uitsluitend op grond van de bevelen van het militair 
gezag, kan men dan niet meer spreken van het verlenen van militaire bijstand. 

De tactische beginselen voor het gebruik der troepen tegen oproerige be
wegingen blijven echter uiteraard dezelfde. 

§ 84. 

Wet op de Staat van Oorlog en de Staat van Beleg. 
(Oorlogswet) 

443. - Doel en inhoud van de wet. - Artikel 195 van de Grondwet bepaalt: 
"Ter handhaving van de uit- of inwendige veiligheid kan door of van 195 GW 

wege de Koning elk gedeelte van het grondgebied des Rijks in staat van 
oorlog of in staat van beleg verklaard worden. De wet bepaalt de wijze, 
waarop en de gevallen waarin zulks geschieden kan en regelt de gevolgen. 
Bij die regeling kan worden bepaald, dat de grondwettelijke bevoegd-
heden van het burgerlijk gezag ten opzichte van de openbare orde en de 
politie geheel of ten dele op het militair gezag overgaan, en dat de burger-
lijke overheden aan de militaire ondergeschikt worden. 
Daarbij kan wijders af geweken worden van de artikelen 7, 9, 165 en 166 
der Grondwet. 
Voor het geval van oorlog kan ook van artikel 163, eerste lid, worden 
afgeweken." 

De aangehaalde grondwetsartikelen, die hier niet in extenso zullen worden 
afgedrukt, betreffen de drukpersvrijheid, het recht van vereniging en ver
gadering, de beperking van het recht, woningen tegen de wil van de bewoner 
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binnen te treden, het briefgeheim en het recht om niet afgetrokken te worden 
van de rechter die de wet toekent. 

Artikel 195 van de Grondwet maakt dus, wanneer bijzondere omstandig
heden daartoe nopen, inbreuk op de bevoegdheden van de burgerlijke gezags
organen en op de rechten van de burgers mogelijk, doch eist tevens regeling 
van een en ander bij de wet. 

Deze wet nu is de Wet van 23 Mei 1899, S nr 128 op de Staat van Oorlog en 
de Staat van Beleg, sedert herhaaldelijk gewijzigd en aangevuld, en in de 
wandeling aangeduid als de "Oorlogswet". 

De Wet bevat in een viertal hoofdstukken: Algemene bepalingen, Bepalin
gen betreffende de staat van oorlog, Bepalingen betreffende de staat van beleg 
en Strafbepalingen. 

444. - Algemene bepalingen. - Elk gedeelte van het grondgebied des Rijks 
I ow kan bij Koninklijk besluit in staat van oorlog of in staat van beleg worden 

verklaard: 
Ie. wanneer oorlog of oorlogsgevaar ontstaan is; 
2e. wanneer binnenlandse onlusten de in- of uitwendige veiligheid van het 

Rijk of van een gedeelte daarvan in dringend gevaar brengen. 
2 ow Een van de zetel der regering afgesneden gebied kan geheel of gedeeltelijk 

door het plaatselijke militaire gezag in staat van beleg worden verklaard. 
3 ow Opheffing van de staat van oorlog en de staat van beleg geschiedt eveneens 

bij Koninklijk besluit of, in een afgesneden gebied, door het militair gezag 
aldaar. 

4 ow Zowel de verklaring als de opheffing moeten door het militair gezag worden 
bekend gemaakt door afkondiging. 

5 ow Indien de staat van oorlog of de staat van beleg verklaard is moet, behalve 
in het geval van een vijandelijke inval, onverwijld een voorstel aan de Staten
Generaal worden gedaan om het voortduren daarvan bij de wet te bepalen. 
De volksvertegenwoordiging krijgt hierdoor dus gelegenheid tot controle 
achteraf. Voorafgaande toestemming behoeft de Koning voor het verklaren 
van de staat van oorlog of de staat van beleg niet. Dat is ook logisch, immers 
het afkondigen van die bijzondere uitzonderingstoestanden zal in de regel 
onverwacht nodig blijken te zijn, en de omstandigheden zullen dan niet toe
laten, dat tevoren de toestemming van de Staten-Generaal wordt gevraagd, 
hetgeen immers altijd enige tijd vergt. 

6 ow Na de opheffing van de staat van oorlog of de staat van beleg brengt de 
Koning verslag uit aan de Staten-Generaal omtrent hetgeen door het militair 
gezag verricht is. 

7 ow Met de uitoefening van het militair gezag, als bedoeld in de Oorlogswet, 
worden door de Koning (of van 's Konings wege door de Minister van Oorlog) 
bepaaldelijk aan te wijzen militaire autoriteiten belast. Dit geschiedt bij het 
zogenaamde "Aanwijzingsbesluit", dat in de regel reeds in tijden van rust 
wordt uitgevaardigd. 

Andere militairen dan de op deze wijze aangewezen autoriteiten zijn dus 
niet bevoegd, het militair gezag uit te oefenen. 

445. - Staat van Oorlog. - De bevoegdheden, in de staat van oorlog aan het 
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militair gezag toegekend, zijn van geringere omvang, en de inbreuk die alsdan 
gemaakt wordt op de bevoegdheden van de burgerlijke autoriteiten en op de 
rechten van de burgers is veel geringer, dan bij de staat van beleg. 

De burgerlijke besturen en ambtenaren zijn verplicht, desgevraagd aan het 
militair gezag alle inlichtingen te verschaffen. 

Het militair gezag is bevoegd bevelen te geven ter handhaving der orde. 
Het militair gezag kan voor provincie, gemeente of waterschap nieuwe 

verordeningen vaststellen en bestaande verordeningen wijzigen of schorsen, 
doch niet dan na overleg met het burgerlijk gezag. 

90W 

140W 

lOOW 

Ook verschillende andere bevoegdheden kunnen door het militair gezag 
slechts na overleg met het burgerlijk gezag worden uitgeoefend. 

11, 12, 13, 17 

Het militair gezag is bevoegd terreinen en gebouwen in gebruik te nemen, 
en voor bepaalde doeleinden elke plaats ook tegen de wil van de recht
hebbende te betreden. 

Nasporingen in woningen en huiszoekingen mogen alleen geschieden door 
officieren (al dan niet vergezeld van mindere militairen) die daartoe een 
schriftelijke algemene of bijzondere last moeten hebben, en na afloop van 
hun bevindingen proces-verbaal moeten opmaken. 

Het militair gezag kan verbieden, berichten of opmerkingen betreffende 
militaire maatregelen op enigerlei wijze te publiceren. 

Er zij met nadruk op gewezen, dat de staat van oorlog een bijzondere 
rechtstoestand is, die niet noodzakelijk gepaard behoeft te gaan met de 
werkelijke toestand van oorlog. 

446. - Staat van Beleg. - In de staat van beleg heeft het militair gezag veel 
verder strekkende bevoegdheden dan in de staat van oorlog. 

160W 
IIOW 

IIOW 

180W 

De burgerlijke besturen en ambtenaren zijn nu zonder meer verplicht te 21 ow 
gehoorzamen aan de bevelen van het militair gezag. Het overleg, nog voor
geschreven bij de staat van oorlog, behoeft in de staat van beleg niet plaats te 
hebben (al zal in de practijk zodanig overleg zijn nut kunnen hebben en 
derhalve veelal, ook zonder verplichting, plaats vinden). 

Openbare vergaderingen, bijeenkomsten en optochten mogen niet worden 25 ow 
gehouden dan met toestemming van het militair gezag. 

Verordeningen kunnen door het militair gezag zonder meer worden vast- 22 ow 
gesteld, en reeds bestaande verordeningen kunnen worden gewijzigd of 
geschorst. 

Schouwburgen, café's, fabrieken en dergelijke kunnen worden gesloten, 28 OW 
inlevering van wapens kan worden bevolen, ongewenste personen kunnen 29 ow 
worden verwijderd of in bewaring gesteld. 33 ow 

Burgers kunnen in militaire dienst worden opgeroepen en tot hulp en 36 ow 
medewerking worden verplicht. Zij worden alsdan als militairen aangemerkt, 
ook in de zin van het Wetboek van Militair Strafrecht en staan dus volledig 
onder de militaire tucht. 

Het militair gezag kan censuur instellen, het krijgt de beschikking over de 37, 38 ow 
P.T.T. 

Ook voor de staat van beleg geldt, dat dit een bijzondere rechtstoestand is, 
die niet noodzakelijk gepaard behoeft te gaan met de werkelijke toestand van 
beleg, of zelfs maar met de werkelijke toestand van oorlog. 
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447. - Strafbepalingen. - Het laatste hoofdstuk van de Oorlogswet bevat 
41 v ow enige strafbepalingen. 

Zo wordt straf bedreigd tegen de overtredingen van de verordeningen, 
algemene voorschriften en verbodsbepalingen welke door het militair gezag 
zijn vastgesteld, en tegen het niet-voldoen aan de bevelen van het militair 
gezag. 

Leden van burgerlijke besturen en ambtenaren, die hun verplichtingen 
42 ow terzake van het verstrekken van inlichtingen niet nakomen, of die aan het 

militair gezag in de staat van beleg ongehoorzaam zijn, maken zich schuldig 
aan een misdrijf waarop gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren staat. 

Vermelding verdient nog de bevoegdheid van het militair gezag om naast 
50 ow de gewone opsporingsambtenaren andere personen aan te wijzen en te be

cedigen en deze te belasten met een opsporingstaak. 

448. - Bijzondere Staat van Beleg na de bevrijding. - Voor de periode 
tijdens en na de bevrijding van Nederland was door de in Engeland vertoeven
de Nederlandse Regering een bijzondere staat van beleg voorbereid, ten doel 
hebbende om door middel van een militair gezagsapparaat met speciale 
bevoegdheden orde te scheppen in de chaos welke, naar men verwachtte, de 
bezetter hier te lande na zijn vertrek zou achterlaten. 

Dit geschiedde krachtens een afzonderlijke regeling, het Besluit op de 
Bijzondere Staat van Beleg. Het militair gezag, dat met de orde scheppende 
taak belast werd, was een speciaal orgaan, weliswaar op militaire leest 
geschoeid, doch voor een belangrijk gedeelte gevormd uit niet-militairen, die 
voor deze gelegenheid gemilitariseerd werden. 

Terwijl bij de staat van beleg, zoals de Oorlogswet die mogelijk maakt, moet 
worden gedacht aan een burgerlijk gezagsapparaat dat, weliswaar in zijn 
bevoegdheden sterk beknot, niettemin aanwezig is naast het militaire gezags
apparaat, terwijl dit laatste is het gezagsapparaat van het leger of een leger
gedeelte, was het bijzondere militaire gezag van na de bevrijding, in de 
volksmond bekend als het "M.G.", een zelfstandig apparaat dat met feitelijke 
legerleiding weinig of niets te maken had (een Nederlands leger was toen ter 
tijd nauwlijks aanwezig) en dat er op was ingesteld, de bestuurstaak in volle 
omvang waar te nemen totdat geleidelijk de normale burgerlijke organen 
weder opgebouwd, gezuiverd en ingeschakeld zouden kunnen worden. 

Deze bijzondere staat van beleg, in het leven geroepen voor zeer bijzondere 
omstandigheden, moet men dus wel onderscheiden van de staat van beleg, 
bij de Oorlogswet voorzien, en het bijzondere "M.G." moet men niet vereen
zelvigen met het militair gezag, dat volgens de Oorlogswet bij de staat van 
oorlog of de staat van beleg met bijzondere bevoegdheden wordt bekleed. 
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HOOFDSTUK XXII. 

OORLOGSREGELEN. 

§ 85. 
Kort overzicht van de voornaamste Oorlogsregelen *) . 

449. - Landoorlogverdrag (LOV). - Op 18 October 1907 werd ter Tweede 
Vredcsrnn fcremie te 's-Gravenhage gesloten het "Verdrag nopens de wetten 
en gebruiken van den oorlog te land"; dit verving het Verdrag van 29 Juli 
1899. 

Het verdrag zelf is slechts kort; het zwaartepunt ligt in het bijbehorende 
reglement (het zgn. Landoorlogreglement). Hoewel het niet is uitgesloten, 
dat in het verdrag en het reglement na de ervaringen van de Tweede Wereld
oorlog enige wijzigingen zullen worden aangebracht, zijn beide thans nog 
onveranderd van kracht. 

Behoudens technische voorschriften over bekrachtiging, toetreding, op
zegging enz. bepaalt het verdrag, dat de verdragsluitende mogendheden haar 
krijgsmachten dienen te instrueren omtrent de wetten en gebruiken van de 
oorlog te land. 

De belang-rijkste bepaling van het verdrag staat in de préambule, waarin 1 OA 96 
wordt gezegd, dat in gevallen, waarin de internationale overeenkomsten niet 
voorzien, de oorlogvoerenden en de bevolking verblijven onder de bescher-
ming en de heerschappij der beginselen van het volkenrecht, zoals deze voort-
vloeien uit de tussen beschaafde volken gevestigde gebruiken, de wetten der 
menselijkheid en de eisen van het openbare rechtsbewustzijn. 

450. - Landoorlogreglement (LOR). - Dit is verdeeld in drie afdelingen: 
I Van de oorlogvoerenden; II Van de vijandelijkheden; III Van het militair 
gezag op bezet vijandelijk gebied. 

Deze afdelingen zijn in hoofdstukken onderverdeeld. 

451. - De strijdkrachten. - De oorlogsregelen zijn niet alleen toepasselijk 1 LOR 
op het leger maar ook op de vrijwilligerskorpsen, mits deze aan bepaalde 3 oA 96 

*) Voor een uitvoeriger behandeling van de oorlogsregelen zij verwezen naar oefenings
aanwijzing nr. 96: ,.Oorlogsregelen". De in margine gestelde nummers, gevolgd door OA96, 
verwijzen naar de punten van deze oefeningsaanwijzing. 
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3LOR 
5OA96 

2VBK 
18 OA 96 

5VBK 
20OA 96 

6VBK 
21 OA96 

Il LOR 
22OA96 

7VBK 
23 OA96 

8VBK 
24 OA 96 

25 t/ m 92 OA 96 

45 VBK, 62 OA 96 
651\1S 

21LOR 

451-454 

voorwaarden voldoen (o.a. deze, dat zij voorzien zijn van een onderscheidings
teken). 

De strijdkrachten kunnen bestaan uit strijders en niet-strijders. Ook deze 
laatsten hebben recht op behandeling als krijgsgevangenen. 

452. - Krijgsgevangenen. - De artikelen 4 tot en met 20 van het LOR 
regelen de behandeling van de krijgsgevangenen. Een aanvulling op deze 
artikelen vormt het Verdrag van Génève van 27 Juli 1929: V(erdrag) B(e
handeling) K(rijgsgevangenen). 

Krijgsgevangenen moeten met menslievendheid worden behandeld; re
présaille-maatregelen zijn te hunnen aanzien verboden. 

Iedere krijgsgevangene is verplicht desgevraagd zijn ware naam, zijn rang 
of wel zijn stamboeknummer op te geven. Geen dwangmaatregelen mogen 
worden toegepast om inlichtingen omtrent het vijandelijk leger te verkrijgen. 

Alle voorwerpen voor persoonlijk gebruik, met uitzondering van wapenen, 
uitrustingsstukken en militaire papieren, blijven in het bezit der krijgs
gevangenen, evenals metalen helmen en gasmaskers. 

Een krijgsgevangene kan niet worden gedwongen zijn vrijheid op erewoord 
aan te nemen; evenmin heeft hij recht op invrijheidstelling- indien hij bereid 
is zijn erewoord te geven. 

Opmerking: Het is na de 2e ·wereldoorlog aan Nederlandse militairen verboden op eniger
lei wijze te beloven niet te zullen ontvluchten of handelingen achterwege te 
zullen laten, welke de vijand nadeel zouden kunnen berokkenen. Een dergelijke 
belofte mag slechts met toestemming van de kampoudste worden gegeven voor 
een zeer korte van tevoren vastgestelde tijdsduur en voor een bepaald doel. 

453. - Gevangenschap. - De krijgsgevangenen zullen binnen de kortst 
mogelijke tijd na hun gevangenneming moeten worden afgevoerd naar een 
plaats, waar zij zich buiten gevaar bevinden. 

Als algemene regel geldt steeds, dat krijgsgevangenen niet aan onnodig 
gevaar mogen worden blootgesteld. 

De oorlogvoerenden zijn verplicht elkaar zo spoedig mogelijk van alle 
gevangennemingen in kennis te stellen door tussenkomst van de inlichtingen
bureaux; over deze laatsten handelen de artt. 77 tot en met 80 VBK. 

In de artt. 7 tot en met 75 VBK worden gedetailleerde voorschriften ge
geven o.a. omtrent de inrichting, de hygiëne en de inwendige krijgstucht der 
kampen; het voedsel, de kleding, de geestelijke verzorging, de lichamelijke en 
andere ontspanning, de geldmiddelen en de werkzaamheden der krijgs
gevangenen; hun betrekkingen met de buitenwereld en de autoriteiten van 
de gevangenhoudende mogendheid, de toegestane strafrechtelijke en krijgs
tuchtelijke sancties en het einde der gevangenschap. 

De krijgsgevangenen zijn onderworpen aan de in de legers der gevangen
houdende mogendheid van kracht zijnde wetten, reglementen en bevelen. 

454. - Zieken en gewonden. - De verplichtingen van de oorlogvoerenden 
betreffende de zorg voor de zieken en gewonden worden beheerst door het 
Verdrag van Génève van 27 Juli 1929, dat de verdragen van 1864 en 1906 
heeft vervangen: V(erdrag) Z(ieken) en G(ewonden). 
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De militairen, die gewond of ziek zijn zullen onder alle omstandigheden 
worden ontzien en beschermd en zonder onderscheid van nationaliteit met 
menslievendheid moeten worden behandeld en verzorgd. Overigens gelden 
te hunnen aanzien de bepalingen betreffende krijgsgevangenen. 

De mobiele geneeskundige formaties en de vaste inrichtingen van de 
geneeskundige dienst moeten worden ontzien en beschermd tenzij deze 
worden gebruikt tot het verrichten van voor de vijand nadelige handelingen. 

Ook het personeel voor het weghalen, vervoeren en behandelen der zieken 
en gewonden, waaronder begrepen administratief personeel, veldpredikers 
en aalmoezeniers, zal onder alle omstandigheden moeten worden ontzien 
en beschermd. Indien zij in handen van de vijand vallen zullen zij niet als 
krijgsgevangenen worden behandeld en zo spoedig doenlijk worden terug
gezonden, behoudens overeenkomst van het tegendeel. 

Het rode kruis op wit veld is het kenteken van de geneeskundige dienst; 
voor landen, welke in plaats hiervan de rode halve maan of de rode leeuw 
en zon op wit veld reeds eerder voerden is het gebruik van deze tekenen 
eveneens toegestaan. 

455. - Vijandelijkheden. - De oorlogvoerenden hebben geen onbegrensd 
recht ten aanzien van de keuze der middelen om de vijand te benadelen. 
Behalve de verbodsbepalingen, door bijzondere verdragen vastgesteld, zijn 
een aantal handelingen met name verboden, waaronder het gebruiken van 
vergif en vergiftigde wapenen. 

Krijgslisten en het bezigen van middelen, nodig om zich inlichtingen te 
verschaffen zijn geoorloofd. 

Steden, dorpen, woningen of gebouwen, welke niet worden verdedigd, 
mogen niet worden aangevallen of gebombardeerd. 

Bij belegeringen en bombardementen moeten alle nodige maatregelen 
worden genomen om de gebouwen gewijd aan erediensten, kunsten, weten
schappen en weldadigheid, geschiedkundige gedenktekenen en ziekenhuizen, 
te sparen, mits zij niet gelijktijdig voor een militair doel worden gebruikt. 

Plundering is steeds verboden (zie pt 307). 

456. - Spionnen. - Spionnen zijn zij, die heimelijk en onder valse voor
wendsels bij een oorlogvoerende inlichtingen inwinnen of dit trachten met 
het oogmerk deze aan de tegenpartij mede te delen. 

Een spion kan niet zonder voorafgaande rechterlijke uitspraak worden 
gestraft (zie pt 271). 

45ï. -Parlementair. - Parlementair is de persoon, die door een der oorlog
oerenden is gemachtigd, met de andere in onderhandeling te treden en zich 

me de , ·itte vlag vertoont. Hij heeft recht op onschendbaarheid evenals zijn 
;:ae 

- l 'apenstilstand. - Wapenstilstand schorst de krijgsverrichtingen 
een ederkerige overeenkomst tussen de oorlogvoerende partijen; deze 

n of plaatselijk zijn. 
ending der overeenkomst geeft het recht deze op te zeggen en 

al de vijandelijkheden onmiddellijk te hervatten. 
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121 OA 96 

44,45LOR 
123 OA 96 

48LOR 

49LOR 

50LOR 

52LOR 
127 OA 96 

53LOR 
130 OA 96 

55LOR 

459 

459 . ..:.. Militair gezag op het grondgebied van de vijandelijke staat. - Een 
vijandelijk grondgebied wordt als bezet beschouwd, wanneer het zich feitelijk 
bevindt onder het gezag van het eigen leger. 

Het is verboden de bevolking te dwingen inlichtingen te geven over het 
leger of de verdedigingsmiddelen van de andere oorlogvoerende mogendheid 
of haar te noodzaken trouw te zweren aan haar vijand. 

Heft de bezetter de bestaande belasting, dan vloeit daaruit voor hem de 
verplichting voort, te voorzien in de kosten van het bestuur van het bezette 
gebied. Andere heffingen kunnen slechts geschieden ter voorziening in de 
behoeften van het leger of van het bestuur van het bezette gebied. 

Generlei gemeenschappelijke straf mag worden uitgevaardigd tegen de 
bevolking op grond van een handeling van een enkeling. 

Vorderingen in natura of persoonlijke diensten kunnen slechts worden 
geëist voor de behoeften van het bezettingsleger. 

Het bezettingsleger mag in het algemeen slechts die roerende goederen, 
welke aan de staat behoren, in bezit nemen, zoals die welke voor de krijgs
verrichtingen kunnen dienen, gereed geld, fondsen en invorderbare waarden. 

Ten aanzien' van onroerende staatsgoederen moet de bezetter zich als 
beheerder en vruchtgebruiker beschouwen. 
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BIJLAGE A 

Naar deze bijlage verwijst pt 67. 

REGISTER 

op de artikelen van het 

REGLEMENT BETREFFENDE DE KRIJGSTUCHT. 

art. RK 

1 
la 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9(1,2,3) 
9 (4) 

10 (1) 
10 (2) 
10 (3) 
11 (1) 
11 (2) 
12 (1, 2) 
12 (3) 
13 
14 
15 (1) 
15 (2) 
16 
17 
18 

N.B. Van vrijwel alle artikelen is de volledige tekst opgenomen ter 
plaatse waar deze in het systeem Yan de onderwerpsgewijze 
behandeling thuis hoort. Onderstaande tabel wijst degene, die de 
tekst van een bepaald artikel wil weten, het punt aan, waar hij 
deze kan vinden. Daar ter plaatse is het artikel doorgaans ook 
besproken. In de derde kolom zijn nog enkele plaatsen vermeld, 
welke mede eeu. toelichting op de artikelen bevatten. 

1 tekst in pt zie ook pt art. RK 1 tekst in pt zie ook pt 

11, 72 1 19 (a, b) 100 

194 19 (c) 101 
88 

l54 
20 102 

49 21 103 
50 22 

1104 
29 

5l(den dele) 51,52 23 105 98 
53 45 24 106 
91 93 25 107 
88,94 26 108 55 
76,92 

1226,227 
27 112 169 

225 28 111 116 
77 78 29 (1) 129 150, 172 
79 29 (2) 160 162 

181 29 (3) 160 162,168 
82 30 (1) 233 r" 

.. .. 
-- , 

83 72 30 (2) 233 235,245 

186 
30 (3) 222 226, 229,240 

87 
228 78,83 31 221 233 
95 32 133 
96 64 33 133 
97 34 204 
66,96 35 66 40 
99 36 66 
100 

1 1 
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BIJLAGE B 
Naar deze bijlage verwijst pt 67 

REGISTER 
op de artikelen van de 

WET OP DE KRIJGSTUCHT. 

N .R. Slechts van een beperkt aan tal artikelen is de volledige tekst 
opgenomen; deze vinden hier geen afzonderlijke vermelding. De 
vetgedrukte getallen verwijzen naar de punten welke omtrent het 
betrokken artikel de meeste bijzonderheden bevatten. 

art. WK zie pt 1 art. WK zie pt 1 
art. WK ziept 

1 64 27 132, 133, 51 127, 192, 
2 (le) 22,64,96 147 193,202, 
2 (2e-6e) 28, 64, 96, 28 190 242 

§42 29 172 52 189,192 
3 133 30 133 53 194 
4 1133 31 133 54 
5 133 32 133 55 188 
6 133,134 33 133,137 56 126,186 
7 1133,135 34 133,141 57 196,328 
8 1133,138 35 132, 133, 58 198,201, 
9 133,139 148,149 219,339 

10 1133, 140 36 59 196 
11 191 37 160, 162, 60 197 
12 

1~72 
168,172 61 159,233, 

13 38 132, 172, 235 
14 1137, 138, 195 62 192,221, 

139,140, 39 151, 152, 233,234, 

1186 154 238 
15 174,188, 40 63 142,143, 

1201 41 151, 152, §47 192,238, 
16 (a) 133,142 155 248 
16 (b) 1133,143 42 1 150,155 64 144,192, 
17 133, 142, 43 156 238,248 

1143,238 44 124-126 65 159,237, 
18 133,144 45 161 239,240, 
19 133,144 46 159-161, 241 
20 1133, 144, 162,164 66 j 193,240 

238,248 47 165,361, 67 §48 
21 133 372 68 249,250 
22 1133,144 48 69 204,370 
23 133 49 127 70 115, 193 
?.4 J133 50 159, 192, 71 1 159, § 46, 
25 132, 133, 193,201, §49 

145 238 72 31 
26 1132, 133, 73 65 

146 74 64 
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ZAAKREGISTER. 
(de getallen verwijzen naar de punten, dus niet naar de bladzijden) 

1st, dat oyt Rechter wil een schamper oordeel vellen , 
·waardoor hij allermeest kan den ~1isdader qucllen , 
Die lae t hem nimmermeer in 't naare rasphuis gaen, 
Noch ook van dach tot <lach aan 't zware B2rch-werk staan; 
Maar legt hem op, dat hij gae ,voord-Registers maken; 
Dus zal hij alle soort van straffe teffens smaken. 

TROMMIUS. 

Aanbieden van geschenken. 
aangifte 
aanhangig maken van een strafzaak . 
aanhouding . 
aanknopen, eigenmachtig - van betrekkingen . 
aanmatiging van gezag . 
aanranden van een meerdere . 
aanstelling van militaire ambtenaren 
aanstelling van officieren . 
aantekenen van straffen . 
aanvragen van militaire bijstand . 
achterblijven van verlof . 
achterzeilen . 
adeldom, aannemen van vreemde -

lministratieve maatregel, terugstelling bij - . 
administratieve rechtspraak . 

·- ies bij het doen van beklag . 
;es van de Auditeur-militair . 
_ eurs bij beoordeling van officieren 

aat . 
aat-Fiskaal voor de Zee- en Landmacht. 
aat-Generaal, fungerend Advocaat-Fiskaal 
t! doen, 

van het recht van beklag . 
van het recht van hoger beroep . 

91 
324 
335 
321 
277 
303 
285 
378 

47, 378 
199 

436, 437 
278 

279, 280 
389 
412 
386 
223 
329 
403 
336 
351 
351 

238 
344 
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afwezigheid: 
ongeoorloofde - 103 
aan schuld te wijten - . 279, 281, 282 
opzettelijke - 280, 281, 282 

afzonderlijke getuigenis . 341 
alcoholhoudende dranken, zich te buiten gaan aan - . 104 
ambt: 

geestelijk - . 369 
godsdienstig menslievend - 369 
het recht om een - te bekleden . 268 

ambtelijk bevel, beroep van de schildwacht op - 108, 341 
ambtelijke mededeling doen . 304 
ambtenaar, in de zin van het strafrecht. 363, opm. 
Ambtenaren, Reglement voor de militaire - der KL. 363, 364, 376 
Ambtenarengerecht, Militair - 386 
Ambtenarenwet 363, 376 
Ambtenarenwet, Militaire - . 364, 376 
ambtshalve vervolging 284 
ancienniteit 50, 51, 52, 53 
appèl, zie ook hoger beroep 343v 
Appèl, Raad van - 392 
arrest (van rechtswege) 

bij verlaging 142, 143, 238 
bij plaatsing in een tuchtklasse . 144, 238 

arrest (maatregel bij beklag) 238 
arrest (als krijgstuchtelijke straf) 186v 

licht-. 138, 141 
straf voor officieren bij leger te velde . 137 
streng - . 140, 141 
verzwaard - 139 

arrest, (krijgstuchtelijk voorlopig-) 113, 124 vlg 
aanzeggen van - . 126 
kennisgeven van 126 
opheffen van - 127 
redenen voor - 125 
rekening houden met - bij strafoplegging - . 174, 188 
ten uitvoerleggen van - 126 
vormen waarin - wordt ondergaan . 125 

arrest, (strafrechtelijk of justitieel voorlopig-) . 320 
aanzeggen van - . 320, 327 
advies van de AM omtrent - . 329 
beslissing van de verwijzingsautoriteit omtrent - . 330 
bevoegdheden van de CO terzake van - . 327 
bevoegdheden van de krijgsraad terzake van - . 337 
bevoegdheden van de OC terzake van - . 333 
kennisgeven van - 320 
opheffen van - . 320, 327, 333, 337 
vorm waarin - wordt ondergaan 320 

338 
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wijzigen van de vorm waarin - wordt ondergaan. 
arrest, afbreken van tenuitvoerlegging van - . 
arrest, ontslag uit dienst eerst na uitzitten van - . 
arrest, verbreken van - . 
arrest, wijze van ondergaan van - bij ziekte enz .. 
arrondissement, militair-, ressort van een krijgsraad. 
assistentie, inroepen van - . 
Auditeur-Militair . 
Auditeur-Militair, kan de verhoren van de OC bijwonen, indien daartoe 

uitgenodigd 
,,Auditeur-Militair gehoord" . 
auditie. 

201. 
356, 357, 

avondappèl, voor het - binnen zijn . 
Bedreiging van een meerdere . 
beëindiging van het dienstverband . 
beginselen van de krijgstucht . 
bekendmaking van militaire gegevens . 
bekendmaking dat men staat onder de militaire tucht 
bekentenis 
beklaagde. 
beklaagde, verhoor van de - door de OC . 
beklaagde, verhoor van de - ter terechtzitting . 
beklag: 

284, 

advies bij - . 222, 
afstand doen van het recht van - . 
gegrond - . 
hulp bij - . 
nietigverklaring der strafoplegging na - . 
ongegrond - 222, 233, 
ongepast - . 
onredelijk - 222, 
overhalen tot het doen van - . 
over krenkende of onbillijke behandeling 
over ontvangen bevel . 
over ontvangen bevel, schort gehoorzaamheidsplicht niet op 
over een strafoplegging . 
over een uitspraak, waarin men als strafoplegger betrokken 
is geweest 
soorten van - . 
weerhouden van het doen van - 221, 223, 
wijziging van de straf na - . 

beklagbeschikking 227, 230, 240, 241, 
beklagrecht . 

bestaansreden van het -
er moet gepast gebruik van het - gemaakt worden . 
het - moet onbelemmerd kunnen worden uitgeoefend. 
soorten van -

beklagtermijn . 226, 229, 

327 
189 
190 
186 
191 
35b 
321 
351 

331 
218 
358 
136 
285 
413 
68v 
100 
66 

341 
330 
332 
337 

223 
238 
240 
221 
240 
240 
222 
233 
303 

225v 
228v 

228 
231v 

252v 
224 
231 
240 
254 
293 
220 
222 
221 
224 
234 

339 
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belangenverenigingen 
belediging van een meerdere . 
beleg, in staat van - verklaarde stad of plaats . 
beleg, staat van - . 
belegerde of berende stad of plaats . 
belofte, in plaats van de voor-eed . 
belofte, schending van een-, in krijgsgevangenschap gegeven . 
beloningen voor militaire ambtenaren . 

99 
284 
358 

-l:43v 
358 
340 
272 
385 
162 bemoeilijken van het onderzoek n.a.v. een krijgstuchtelijk vergrijp . 

benoeming van officieren . 47 
388, 399v 
364, 399v 

399, 401, 403, 404, 405, 406 
339 
358 

134, 187, 200 

beoordeling van officieren . 
Beoordeling, Voorschrift - Officieren . 
beoordelingslijst 
beraadslaging door de krijgsraad . 
berende, belegerde of - stad of plaats . 
berisping . 
een terechtwijzing is geen - . 
Beroep, Centrale Raad van - . 
beroepsmilitairen . 

gewezen - . 
beroepsofficieren . 
berusten in een vonnis . 
beschadiging van oorlogsbehoefte 

ll7, 134 
386 

361, 363, 377 
362, 389, 413 

beschikking op een beklag. 227, 230, 240, 241, 

387v 
344 
309 
254 
330 
284 
330 
254 
284 
335 

beschikking tot verwijzing naar de militaire rechter . 
beschimping van een meerdere 
beschuldigde 
beslissing op een beklag . 
bespotting van een meerdere . 
betekenen 
betogingen, deelnemen aan - . 
betreden van woningen . 
betrekkingen, eigenmachtig aanknopen van - . 
bevel, zie ook dienstbevel 

onbillijk - . 
onredèlijk -
bevel is bevel 

bevelschrift tot bijeenkoming van de krijgsraad . 
bevelsverhoudingen bij militaire bijstand . 

227, 230, 240, 241, 

99 
334 
277 

295 
295 
294 
335 

bevoegdheid van de meerdere tot het geven van een bevel 80, 295, 
438 
305 
41 l 
411 

bevordering bij keuze . 388, 395, 
- van militairen beneden de rang van tweede-luitenant . 
- van officieren . 

Bevorderingsvoorschrift Beroepspersoneel 
Bevorderingswet voor de Landmacht 1902 
bewijs: 

340 

in militaire strafzaken 
in militaire tuchtzaken 

378, 387v 
411 

364, 387v 

341 
166 
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verklaringen, voor de OC afgelegd, werken mede tot het- 331, 
bewijslast ten aanzien van de schildwacht . 108, 
bewijsregelen 
bezettingsleger, rechten en plichten van het - . 
bezichtiging, gerechtelijke - . 
bern·aarschrift: 

- bij het doen van beklag . 
- tegen een beoordeling . 

billetten, aanslaan van - in kazernes enz .. 
binnen zijn, vóór het avondappèl - (als straf) . 
bivakkeren . 
bode van de krijgsraad . 
broederdienst 
buitenland, verlof naar het - . 
burgerkleding, meerdere in -

226, 229, 235, 

382, 
80, 

burgerlijke rechter, - niet geschikt tot kennisneming van militaire 
strafzaken 

burgerpersonen, als getuige in strafzaken te horen - . . 325, 
kunnen in tuchtzaken niet worden gedwongen getuigenis 
af te leggen . 
oproeping van - in militaire dienst bij staat van beleg . 

bijdragen, vragen van - in kazernes enz .. 
bijeenkomen van de krijgsraad 
bijkomende straffen . 132, 
bijstand, militaire - . 
Bijzondere Staat van Beleg . 
Cassatie 
Centrale Raad van beroep . 
civiele diensten, officieren - . 
combattanten zie strijders 
commandant, optreden van de - . 

voorbeeld van de -
Commanderend Generaal . 
Commanderende Officier . 

de - is aansprakelijk voor de tucht . 
taak van de - in het strafproces . 

Commissie, - van beoordelaars . 
van huishoudelijk onderzoek . 

- van onderzoek van bezwaarschriften 
- van opper- en hoofdofficieren 

commune misdrijven . 
commuun strafrecht 
conclusie van eis . 
confrontatie . 
Conventie van Génève 
corveeën . 
Crimineel Wet boek voor het Krijgsvolk te Lande . 
Dagvaarden van getuigen en deskundigen . 

217, 
349, 

452, 

337 
341 
341 
459 
334 

253 
407 

99 
136 
138 
354 
369 
394 
292 

256 
334 

163 
446 

99 
335 
268 

434v 
448 
345 
386 

32 

13v 
19 

350 
350 
112 

324v 
401v 

325 
407 
391 

24 
256 
338 
334 
454 
149 
260 
335 

341 
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delict, zie strafbaar feit 
degradatie, zie verlaging 
Depot van Discipline 
desertie 
deskundigen, dagvaarden van - . 

verhoor van - door de OC 
verhoor van - ter terechtzitting . 

detentie, militaire - . 
deurwaarder 
diefstal, zie plundering . 

- aan doden, zieken of gewonden . 
dienstbetrekking . 
dienstbevel 

aansprakelijkheid voor het - . 

144, 266 
279, 280, 281 

335 
334 
337 
266 
354 
307 
308 
314 

74-87, 292 
81, 83 

295, 305 bevoegdheid van de meerdere tot het geven van een - 80, 
eigendunkelijk overschrijden van een - . 
gehoorzaamheidsplicht aan het - . 

291 
82 

moet betrekking hebben op de dienst . 
moet gegrond zijn op rede en billijkheid . . . . . . . . 
aan ongehoorzaamheid te wijten ongehoorzaamheid aan een -

77 
78 

299 
295 

81 
onbillijk - . 78, 81, 
onredelijk - 78, 
opzettelijk nalaten te gehoorzamen aan een - . 
strijdig met het geweten . 
tegenstrijdige - en . 
verschil tussen - en dienstvoorschrift . 
vorm van het -

290 
296 

87 
302 

weigeren te gehoorzamen aan een - . . . . . . . . . 
wijzen op de strafbaarheid bij ongehoorzaamheid aan een -

79 
289 
298 
413 
366 

dienstopzegging 410, 
Dienstplichtbeschikking 
Dienstplichtbesluit 
dienstplichten, schending van - . 
dienstplichtigen, buitengewone -

gewone -
Dienstplichtwet 
diensttijd, invloed van krijgstuchtelijke straf op - . 
diensttijden . 
dienstverbintenissen . 
Dienstverbintenissen, Voorschrift -
dienstvoorschrift, het RK is geen - . 
dienstvoorschrift, niet opvolgen van een - . 
dienstweigering 
Dienstweigeringscommissie 
Dienstweigeringswet . 
doodstraf . . 

366 
. 278v, 300v 

361, 371, 372 
361, 371, 372 

365v 
190 
381 

. 410v 
364 
97 

302 
288, § 79 

415 

doodstraf, opschorting van de executie van de - . . . . . 
doorgaand gedrag van de dader, rekening houden met het - . 

364, 414v 
264 
348 
168 

342 

eis 

extra-ver 
Feitelij 
fiat exe 
formeel 
function 
Garniz 

geheimen, 
geheimhm.: 
geheimhou 
geïnterneer 
geldboete . 
geneeskundi_ 
Geneeskund1_ 
geneeskundi!!°e 
geneeskund~g 
gerechtelijke 
gerechtsofficier 
geschenken, a~.~-----, 
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doorlopende werkelijke dienst 361 
dronkenschap 201 
duel 284 
Eed als officier . 378 
eed als getuige 

getuigen bij het huish. onderzoek niet onder ede te horen . 325 
getuigen leggen in het mil. strafproces doorgaans de 
na-eed af . 334, 337 
getuigen leggen bij de vereenvoudigde procedure de 
voor-eed af . 
getuigen leggen in tuchtzaken bij het onderzoek door 
het HMG de voor-eed af . 

340 

249 
eerbewijzen . 
eerste oefening . 

88, 
372, 
391, 

94 
394 
396 
291 

eervol ontslag van een officier . 
eigendunkelijk overschrijden van een dienstbevel . 
eindbeslissing HMG . 242, 243v, 316 
eis 338 

conclusie van - 338 
schriftuur van - 338 

erewoord . 272, 452 
vrijlating van krijgsgevangenen op - . 452 

executie van vonnissen en sententiën . 347 
- van de doodstraf 264 

exploiteur 354 
extra-verlof als beloning 385 
Feitelijk dienen bij de krijgsmacht . 38 
fiat executie . 339, opm.e, 346 
fo1meel strafrecht . 255-257 
functionarissen bij de militaire rechtspleging . . 349v 
Garnizoenscommandant, afdoening van een strafbaar feit door de - 326, 330 

-, bevoegd tot verwijzing naar de mil. rechter . 350 
strafbevoegdheid van de - . 155 

geestelijk ambt . 36!:l 
geestelijke verzorgers . 32 

kennisgeving van opgelegde straf aan de - 184 
geheimen, bekendmaking van - . 273 
geheimhouding 100 
geheimhoudingsplicht 384 
geïnterneerde militairen 36 
,,.eldboete . 263, 267 
~eneeskundige behandeling, zich onderwerpen aan - . 107 
Geneeskundige Dienst, Wet voor het personeel der - bij de Landmacht 364 
-~neeskundige hulp, vrije - 383 
geneeskundig onderzoek 368 
"erechtelijke bezichtiging . 334 
'!Crechtsofficier . 350 
:;e-chenken, aanbieden van - . 91 

343 

Y-cie
.n

l



geschriften, verboden - . 
getuigen 

burger - in tuchtzaken . 
militaire - in tuchtzaken . 
beëdiging van - zie bij eed 
dagvaarden van - . 
één getuige is geen getuige . 
verhoor van - bij het huish. onderzoek . 
verhoor van - door de OC . 
verhoor van - ter terechtûtting. 
in tuchtzaken voor het HMG staan onder ede . 

gevaar, zich onttrekken aan - . 
geval van oorlog . 
gevangenisstraf . 
gevecht met de vijand 
gewapende macht, dienen bij de - . 
geweld, maatregelen van - bij militaire bijstand . 
geweld, maatregelen van - bij optreden tegen misdrijf . 
geweten, bevel in strijd met het - . 
gewezen militairen 
gewonden, oorlogsregelen betreffende zieken en - . 
gewijsde, kracht van - . 
gewijzigde omstandigheden, optreden bij - . 
gezag, aanmatiging van - . 
gezag, militair - . 
gezondheidsmaatregelen, verplichte onderwerping aan - . 
godsdienst, belang van de - . 
godsdienstig menslievend ambt 
godslasteringen 
gratie . 
gratie-verzoek . 
gratificatie 
griffie, van het HMG . 
griffie, klerk ter - . 
Griffier 
groetplicht . 

- t.o.v. gepensionneerde officieren 
groot verlof . 

163, 
163. 

101 

239 
239 

335 
341 
325 
334 
337 
249 
275 
58 

265 
275 
268 
439 

318, 321, 322 
296 

36 
454 
339 

86, 296 opm. 
303 

443v 
383 

94 
369 

94, 104 
348 

347, 348 
385 
359 
353 
353 

89 
389 

grootverlofganger, indien verdacht, onder de wapenen te roepen . 
Handhaving van de krijgstucht . 

373 
165 

109v 
104 
266 
372 
368 

hazardspelen 
hechtenis . 
herhalingsoefeningen 
her keuringsraad 
hoger beroep 

afstand doen van het recht van -
instellen van - . 

344 

343v 
344 
344 
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de President licht de veroordeelde in omtrent de mogelijkheid 
van - . 

hoofdstraffen 
Hoog Militair Gerechtshof . 

behandeling van een strafzaak voor het - . 
beslissing op een beklag door het - . 
inroepen van de eindbeslissing van het - . 

huishoudelijk onderzoek 
commissie van - . 
proces-verbaal van - . 

hulp bij het indienen van een beklag 
hulpverlening 

aan burgerlijke dienaren van de openbare macht . 
door Kon. ::-.Iarechaussee of Politie . 
door militairen 
aan schildwachten enz .. 

hyena's der slagvelden 
hygiëne 
Indelingsraad . 
indienen van verzoeken . 
individuele vrijheid, beperking van de - . 
informatiën 

advies van de AM omtrent het houden van - . 
bij het korps, zie huishoudelijk onderzoek 
geen - bij de vereenvoudigde procedure . 
voor de Officier-Commissaris . 

33!1 
132, 263 

359 
345 
250 

242, 243v 
215, 324, 325 

325 
325 

221, 223 

434 
323 
106 
108 
308 
107 
368 

95 
5 

329 

340 
331v 

145 inhouding van soldij . 
initiatief . 71, 72, 84, 85, 86, 293 
Inkwartieringsbesluit 
Inkwartieringswet . 
inkwartiering en onderhoud 
inlichtingenbureau 
inlichtingsrapport 
inlijving als dienstplichtige 
inroepen van assistentie . 
inschrijving voor de dienstplicht . 
inspectie, onderzoek tijdens groot verlof . 
installatie als militair, geen bijzondere formaliteit voor de - . 
instemmen met krijgstuchtelijke afdoening van een strafbaar feit. 
Instructie, zie Provisionele Instructie 
insubordinatie, feitelijke - . 
intekenlijsten, circulatie van - in kazernes enz .. 
intermitterende werkelijke dienst . 
inundatiën 
inzamelingen, houden van - in kazernes enz. 
Justificatie-procedure 
justitiële verklaring . 
justitiëel voorlopig arrest, zie bij arrest 

416 
416v 

417 
453 
406 
371 
321 
367 
373 
40 

329 

285 
99 

361 
425 

99 
316 
328 

345 
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Kadaverdiscipline . 
kader . 
Kameraadschap. 
Kamerlid, officier die - wordt 
kamperen 
kantonneren . 
keuring voor de dienstplicht . 
Keuringsreglement, Militair -
keuze, bevordering bij - . 
klach.t (zie ook bij beklag) . 
klachtdelict . 
klasse, verlaging in - . 
klassen, stand van soldaat verdeeld in -
klerk ter griffie . 
Koningin, eerbewijzen aan de - . 

eerbied voor de - . 
Kon. marechaussee, hulpverlening door de - . 
korps, wat is een - . 
korpsinformatiën, zie huishoudelijk onderzoek 
kost, vermindering van -
kostwinnerschap 
kostwinnersvergoeding 
kracht van gewijsde . 
kringen, verboden - . 
Kringenwet . 
krijgsartikelen . 
krijgsgevangenen 
krijgsgevangenschap 
krijgslist . 
krijgsmacht, doel van - . 

taak van - . 
krijgsraad 

aanhangig maken van een zaak bij de - . 

91, 

388, 395, 

293 
44 
93 

397 
138 
138 
368 
368 
411 
324 
324 
268 
143 
353 

40, 

143, 

88, 

323, 
154, 

146, 
369, 
369, 

94 
88 

324 
349 

200 
372 
372 
339 
424 
424 

66 opm.b 
272, 452 
272, 453 

455 
68 
5 

335 
bevoegdheden van de - terzake van strafrechtelijk voorlopig 
arrest 333, 
beraadslaging van de - . 

337 
339 

in een militair arrondissement . 
onderzoek ter terechtzitting van de - . 
raadsman bij de - . 
rechtsmacht van de -
soorten van - . 
te velde . 
vonnis van de -

krijgstucht 

346 

definitie van Applin . 
in krijgsgevangenkampen 
omschrijving volgens art 1 RK . 
Reglement betreffende de - . 

336, 

356 
337 
342 
315 
355 
357 

339, 343 

71 
453 

72 
66 
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Reglement betreffende de-, strekking v.h .. 
theorie houden over de - . 
in tijd van vrede . 
Wetopde- . . 
vergrijpen tegen de - (zie ook krijgstuchtelijke vergrijpen) . 

krijgstuchtelijke afdoening van een strafb. feit . . 196, 198, 326, 
krijgstuchtelijke afdoening na strafrechtelijke behandeling 219, 
krijgstuchtelijk arrest, zie bij arrest 

97 
66 
70 
64 
21 

330 
339 

krijgstuchtelijk element . 
- is bij mil. misdrijf altijd aanwezig . 
- bij een strafbaar feit . 

krijgstuchtelijke straf 
aanvang en einde van - . 
afbreken van de tenuitvoerlegging van een - . 
bijkomende en hoofdstraffen . 
doel van de - . 
hoofd- en bijkomende straffen 
inschrijving van de - op de straflijst . 
invloed van de - op diensttijd . 

317 
211 
211 

188 
189 
132 
171 
132 

180, 200 

kennisgeving van opgelegde - aan geestelijke verzorgers . 
kennisgeving van opgelegde - aan Off. v. Gez .. 
kennisgeving van opgelegde - aan ouders en voogden . 
bij een leger te velde . 

190 
184 
183 
185 
130 

mededeling van - aan chefs . 181 
mededeling van de - aan gestrafte . 
mededeling van aan officieren opgelegde - aan MvO . 
onderscheiding in soorten . 

177 
182 
129 

ondergaan van - is dienst . 
oplegging van - . 
opsomming van de - en 
publicatie van de - . 
schorsing van de - . 
tenietdoening van - . 
tenuitvoerlegging van -
vrijstelling van de uitvoering van - . 
wijzigen van - . 

krijgs tuchtelijke vergrijpen 
bewijs van -
complicaties bij - . 
definitie van - . 
eigenlijke -
enige voorbeelden van -, opgesomd in het RK . 
omschrijving van - . 
onderzoek van - . 
oneigenlijke - . 
optrt:den tegen - . 
samenloop van - met strafbare feiten . 
samenloop van twee of meer - . 

186 
169v 

132, 133 
179 
192 

193, 240, 249 
178 
194 

193, 240, 249 
21, 22, 23 

166 
128 
96 

22, 23, 96 
99v 

64 
160v 

28, 96, 207v 
112 
19, 
195 

347 
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strafbare feiten en - . 24, 64, 98 
krijgstuchtelijk voorlopig arrest, zie bij arrest 
kunstbewerking 107 
Laatste woord, komt op straffe van nietigheid aan de beklaagde of diens 

raadsman toe 338 
Landoorlogreglement 449, 450 
Landoorlogverdrag 449 
laster . 284 
lasterlijke aanklacht 284 
leefregels zie normen 
leger te velde, krijgstuchtelijke straffen bij een - . 130 
legerorders, zie Literatuuropgave blz. 10 
legervolgelingen 314 
legitimatie 321 
leiding, noodzakelijkheid van - . 5 
leverantiën krachtens de Inkwartieringswet . 417 
lichting 367 
lid van het HMG . 359 
lid van de krijgsraad . 
lidmaatschap van groepen en verenigine;en . 
loting . 
Luchtaanvallen, \Net Bescherming tegen - . 
Luchtvaartwet . 
lijfsbehoud, drang tot - . 
lijk, schouwing van een - . 
lijkenroof 
lijkschouwing . 
Maatregelen, opvoedkundige - . 
materieel strafrecht . 
mededeling, het doen van een ambtelijke - . 
medewerking te verlenen aan burgerlijke gezagsdragers. 
meerdere 

356, 357, 358 
99 

367 
427 
430 
296 
334 
308 
334 
118 

255-257 
304 
106 

aanranden van een - . 285 
bedreigen van een - . 284, 285 
bescherming van de - . 283 
in burger geklede - . 112 
door commando . 49, 54 
in rang . 49 
krachtens ouderdom in rang . 49 
mag geen geschenken van mindere aannemen . 91 
mag niet willekeurig optreden . . 92 
moet zich onthouden van krenkende of onbillijke bejegening 
v. d. mindere . 91, 92 
t.a.v. misdrijven tegen de ondergeschiktheid . 55 
verantwoordelijkheid van de-, verhouding - tot mindere 48, 49 
voorbeeld van de - . 91, 92, 111 

menselijkheid, misdaden tegen de - 296 
middelen, opvoedkundige 113, 118 
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militair 
beneden 18 jaar, niet strafbaar met streng arrest . 
gewezen - . 
mindere - . 
niet ieder in militaire uniform is - . 
noodzakelijkheid van begripsbepaling. 
wie daaronder te verstaan . 
vreemde - . 
vreemde, geïnterneerde - . 

militair ambtenaar 
aanstelling van een -

Militair Ambtenarengerecht . 
Militaire Ambtenarenwet . 
Militaire Ambtenaren, Reglement voor de - der KL . 
militair arrondissement . 
militaire bijstand 
militaire detentie . 
militair gezag . 
militair gezag op het grondgebied van de vijandelijke staat . 
Militaire Inundatiewet . 

32, 35, 
43, 

363, 

364, 
363, 364, 

140 
3G 
4'1 
32 
31 
33 
36 
36 

376v 
378 
38G 
376 
376 
356 

,134_. 

Militair-Juridische Dienst . 259, 

26G 
443v 
459 
425 

§ 70 noot 
31] militaire justitie, waarom een afzonderlijke - . 

(zie hij Hoog Mil. Gerechtshof) 
(zie bij krijgsraad) 

militair oproer . 
Militair Keuringsreglement 
Militair-Rechtelijk Tijdschrift zie Literatuuropgave blz. 10 
militaire rechter, verwijzing naar de - . 
militaire rechtscolleges . 
militaire status, verkrijging en verlies van - . 
Militair Strafrecht, commuun en - . 

Wetboek van - . 
mindere, verhouding van meerdere tot - . 

329, 

256, 

mindere militair . 44, 
minderjarigen, aan - kan de toegang tot de terechtzitting worden 

ontzegd . 
misbruik van gezag en invloed. 
misdrijven, militaire . 

- tegen de ondergeschiktheid 
- tegen de veiligheid van de staat . 

misleiding van Overheid en meerdere . 
Motor- en Rijwiel wet . 
muiterij 
Nadienen 
na-eed . 
nalaten, opzettelijk - te gehoorzamen aan een dienstbevel . 

opzettelijk - een dienstvoorschrift op te volgen 
nationale feestdagen, vrijstelling van straf op - . 

334, 337, 

287 
368 

330 
355v 

3g 
257 
260 
48v 
204 

33i 
303 

22 
283v 
270v 

304 
433 
286 
190 
340 
290 
302 
194 
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Nationale Reserve . 
aanneming bij de - . 

Nederlanderschap, verlies van - . 
Nederlandse Roode Kruis . 
nevenbetrekking, bekleden van een - . 

361 
410 
389 
32 

niet-eervol ontslag van militairen beneden de rang van tweede-luitenant 
niet-eervol ontslag van een officier . . 392, 

384 
413 
396 
240 nietigverklaring van strafoplegging na beklag . 

niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie 
niet-strijders in de zin van de oorlogsregelen . 
Nieuwersluis 
nonactiviteit . 
noncombattanten zie niet-strijders 
noodtoestand 
noodweer, beroep van de schildwacht op -
normen 

Officier 

vastlegging van - in rechtsvoorschriften . 
bescherming van - door sanctie . 
handhaving van - door rechtsvoorschriften . 

aanstelling van de - . 

J39 opm.a. 
451 

144, 266 
382, 390, 397 

3, 

296 
108 

2 
4 
4 

aanwijzingen voor de - optredende als raadsman . 
beoordeling van de -

47, 378 
342 

388, 399v 
378 
44 

206, 391, 392, 396 
44 

389 
133 
44 
44 

352 

bevordering van de -
hoofd-
ontslag van de - . 
opper-. 
rang van de - . 
straffen voor de - . 
subalterne- . 
vlag-

Officier-Commissaris . 
officierseed . 
omschrijving van de strafreden 
omvang van de werking van de strafwet . 
onachtzaamheid, aan - te wijten ongehoorzaamheid. 
onbehoorlijk gedrag tegen een meerdere . 
onbekwaamheid om te dienen in de verkregen rang . 
onbevoegdheid van de krijgsraad . 
onbruikbaarmaking van een oorlogsbehoefte . 

40, 378 
175 
261 
299 

283, 284 
391 
339 
309 

onder de wapenen roepen van een groot-verlofganger n.a.v. een krijgs
tuchtelijk vergrijp 165 

ondergeschiktheid 
bijzondere bewijsregel t.a.v. misdrijven tegen de - . 
misdrijven tegen de - . 

onderhandelingen met verzetslieden verboden . 
onderhandelingen met de vijand . 
ondermijnen van de tucht . 

350 

341 
283-299 

440 
457 
101 
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onderofficieren . 
ontslag van -
rechtspositie van 
straffen voor - . 

onderscheidingstekenen, verlies van 
onderzoek, geneeskundig -

huishoudelijk - . 
- n.a.v. een krijgstuchtelijk vergrijp 

Onderzoek, Raad van - . 
onderzoek, ter terechtzitting . 

- tijdens groot verlof (inspectie) 
oneigenlijke krijgst. vergrijpen 

optreden tegen - . 
ongehoorzaamheid, 

aan een dienstvoorschrift 
aan onachtzaamheid te wijten 
opzettelijke - . 
krachtig optreden tegen - . 

44 
205 

409v 
133 
142 
368 
325 

160v 
392 
337 
373 
207 
213 

302 
299 

288v 
318 

ongeoorloofde afwezigheid 103, 
ongeschikt, zich - maken voor de vervulling van dienstverplichtingen 

- om in de beklede rang te blijven dienen . 

2ï9v 
278 
268 
268 - om in de militaire stand te blijven . 

ongeschiktheid om te dienen in de verkregen rang 
ongewapende dienst . 

268, 391, 412 
415 opm. 

369 
81 

428 
102 

onmisbaarheid, persoonlijke 
onrechtmatig bevel . 
Onteigeningswet . 
ontevredenheid, het tonen van - . 
ontslag: - uit de militaire dienst 203v 

van dienstplichtigen . 374 
van militaire ambtenaren . 
van militairen beneden de rang van tweede-luitenant. 205, 
van officieren . 206, 391, 392, 

380 
413 
396 
188 - na ondergaan van arreststraf . 

als strafrechtelijke straf . 
uit krijgstuchtelijk voorlopig arrest . 
uit strafrechtelijk voorlopig arrest . 
voorwaardelijk - uit de tuchtklasse 

ontslag van rechtsvervolging . 
onttrekken 

zich - aan arrest . 
zich - aan dienstverplichtingen . 
zich - aan gevaar . 

268 
127 

320, 327, 330, 333, 337 
144 

339 opm.a. 

126 
278v 

275 
ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie . 339 opm.a. 
ontzetting van de bevoegdheid, bij de gewapende macht te dienen 268, 370 
ontzetting van rechten . 268 
onvergenoegd, zich - betonen . 102 
onwaardig om in de militaire stand te blijven . 204, 370, 413 

351 
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- om in de beklede rang te blijven dienen . 
onwaarheid spreken bij onderzoek n.a.v. een krijgstuchtelijk 

268 

162, 163 vergrijp . · 
oorlog 

geval van - . 
tijd van -
staat van - . 
voet van - . 

oorlogsbehoefte, vernieling enz. van - . 
oorlogscorrespondenten . 
oorlogsgevaar . 
opheffen van arrest . 
opkomst in werkelijke dienst . 

voor het ondergaan van straf . 
- voor een onderzoek . 

58 
59, 441 
60, 443v 

61, 307, 309, 310 
309 
314 
57 

127, 320, 327, 33~ 33t 337 
372 
372 

- als straf bij niet voldoen aan verplichtingen . 
372 
373 

opleggen van krijgstuchtelijke straf . 
bevoegdheid tot het - . 

oproeping in werkelijke dienst . 
niet voldoen aan een - . 

opsporingsambtenaar 
bevoegd hulp in te roepen 

160v 
150v 

372, 373 
306 

- in te schakelen bij verhoren in een tuchtrechtelijke zaak 
106 

164 239 
341 
99 

112-115 
317v 

112 
118 

288v 
280v 

389 

proces-verbaal van een - als bewijsmiddel . 
optochten, deelnemen aan - . 
optreden tegen krijgstuchtelijke vergrijpen . 
optreden van de meerdere n .a.v. een strafbaar feit . 
optreden, verplichting tot - . 
opvoedkundige maatregelen . 
opzettelijke ongehoorzaamheid 
opzettelijke ongeoorloofde afwezigheid 
ordetekenen, aannemen van vreemde - . 
Organisatiebesluit Rechtspleging te Velde 1944 
ouderdom van rang, (zie ook ancienniteit) 

bepaling van de - . 
bevordering naar - . 

Overheid, eerbied voor -spersonen . 
verplichtingen van de - . 

overgeven van een post, plaats of vaartuig . 
overmacht 

beroep van de schildwacht op - . 
overschrijden 

eigendunkelijk - van een dienstbevel . 
eigendunkelijk - van een dienstvoorschrift . 

overtredingen 

352 

berechting van - naar het gemene recht 
militaire - bestaan niet. 
vereenvoudigde procedure bij -

388, 395, 
88, 

331, 

331, 

313 

50v 
411 

94 
90 

27<1 
296 
108 

291 
302 

340 
22 

340 
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verschil tussen misdrijven en - . 
Paarden en vee, levering van - . 
paedagogische middelen 
parket van het HMG 
parlementair 
patrouille 

- gelijkgesteld met een meerdere 
plichtsverzaking door -

pensioen, ontslag zonder - . 
Pensioenwet voor de Landmacht . 
Pensioenwet voor het Reserve-Personeel der Landmacht. 
persoonlijkheid van de dader, rekening houden met - . 
pionierarbeid 
plaatsing in een strafklasse . 
plaatsing in een tuchtklasse 
pleidooi 
plundering . 
politie, hulpverlening door de - . 

medewerking door militairen :ian de - . 
populariteit . 
president 

heeft de leiding van het onderzoek ter terechtzitting . 
- van een krijgsraad . 
- van het HMG. 

principiële dienstweigering 
proces-verbaal, aan wie toegezonden . 

bewijskracht van het - van een opsporingsambtenaar . 
- van huishoudelijk onderzoek . 

20, 
417, 

364, 

21 
418 
113 
359 
457 
108 
55 

300 
389 
364 
398 
1G8 
148 
268 
144 
338 
307 
323 
i06 
14 

337 
356-358 

359 
414v 

323, 324 
341 
325 

Procureur-Generaal bij het Gerechtshof te 's-Gravenhage treedt op als 
Advocaat-Fiskaal voor de Zee- en Landmacht . 

proefjaar bij verbintenis. 
proeftijd . 
Provisionele Instructie voor het HMG . 
provoost-generaal . 
provoost-geweldige 
provoosthuis 
Raad van Appél 
Raad van Onderzoek 
raadkamer 

392, 
392, 

raadplegen van anderen over het doen van beklag . 
raadsman. 

221, 222, 223, 

aanwijzingen voor de officier-raadsman . 
bij het huish. onderz. treedt de - nog niet op . 
geen recht op toevoeging van een - bij vereenvoudigde 

351 
410 
269 
313 
354 
354 
354 
396 
396 
339 
233 
336 
342 
325 

procedure 340 
kan door de OC tot bijwoning der verhoren worden uitgenodigd 331 

rampen, hulpverlening bij - . 435 
rang van officier . 389 

353 
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rang, ouderdom in - . 
rangen. 

50, 51 , 

titulaire - . 
tijdelijke - . 
verkrijgen en verliezen van - . 
volgorde en verhouding van - . 

ranglijst . 
rapport 

aanzeggen 
het opmaken van - . 
wie maakt -? . . 
inhoud van het - . 
in welke gevallen - op te maken . 
maken van een strafbaar feit . 
vorm van het - . 

rechter-commissaris, inschakeling van de - bij het onderzoek . 
rechtsmacht . 

- van het HMG . 
- van de krijgsraden 

Rechtspleging bij de Landmacht . 
Rechtspleging bij de Zeemacht . 
Rechtspleging, Organisatiebesluit - te Velde 1944 . 
rechtspraak, administratieve 
rechtsregels . 
rechtsvoorschrift 
rechtvaardigheid 
recidive bij ongehoorzaamheid 

- bij ongeoorloofde afwezigheid 
recollement . 
Recueil Militair zie Literatuuropgave blz. 10 
regelmaat 
Reglement betreffende de krijgstucht . 
Reglement betreffende de Krijgstucht, is geen dienstvoorschrift . 
represaillemaatregelen . 
requisitoir 
Reserve-Grensbewaking . 

aanneming bij de - . 
reserve-personeel, begrepen onder militaire ambtenaren 

- Pensioen wet voor het - der Landmacht . 
- Wet voor het - der Landmacht 1905 . 

reservisten 
dienstplichtige - . 

- met doorlopend dienstverband . 
- met intermitterend dienstverband . 

ronde, plichtverzaking door - . 
rode kruispersoneel 
rode kruis teken 
Samenloop 

354 

361, 

52, 53 
42 
45 
46 
47 
43 

388, 395 
113 
119 

§ 28 
120 
121 
119 

317v 
120, 122 

334 
314 
~16 
315 
313 
313 
313 
386 

2 
2 

18 
297 
282 

332, 337 

18 
23, 66 

97 
452 
338 
361 
410 

363, 377 
364 

364, 393v 
362, 372 

410 
410 
410 
300 

32, 314 
454 
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- van krijgstuchtelijke vergrijpen . 
- van krijgstuchtelijke vergrijpen en strafbare feiten . 

195 
197 
287 
297 
105 

samenrotting (bij militair oproer) . 
samenspanning (bij ongehoorzaamheid) 
schade, vergoeding van - . 
schending van dienstplichten . 
schikking . 
schildwacht . 

bijzondere bewijsregel ten behoeve van de - . 
- gelijkgesteld met een meerdere . 

plichtsverzaking door een - . 
schorsing 

329, 
300v 

330 
108 
341 
55 

300 

van de executie 346, 347, 
indienen van beklag heeft niet automatisch - van de straf 
tengevolge . 

348 

238 
192 
379 
338 
104 

van krijgstuchtelijke straf . 
van een militair ambtenaar 

schriftuur van eis . 
schulden, maken van - . 
secretarie van de krijgsraad . 
Secretaris . 
secretaris, staat de OC bij de verhoren bij . 
sel ecti ecommissi e 
sententie . 
seponeren 
simuleren van kwalen enz .. 
sluiting der deuren 
smaad . 
smaadschrift . 
soldij, inhouding van - . 
sommatie. 
spelen, grof -
spion . 
spionnage 
Spoorwegwet 
Staat van Beleg . 

Bijzondere 
in - verklaarde stad of plaats . 

Staat van Oorlog . 
stakers, arbeid te verrichten in plaats van - . 
stand van soldaat . 
stand, verkrijgen en verliezen van - . 
standaard, eerbewijzen voor de - . 
sterke drank, zich onthouden van - . 
stemming over de uitspraak van de krijgsraad . 
steunverlening aan groepen en verenigingen . 
straf, zie ook krijgstuchtelijke straf 
straffen, bij het Wet boek van Militair Strafrecht gesteld . 

356, 357, 358 
353 
331 
368 
345 

329, 330 
278 
337 
284 
284 
145 

318, 322 
104 

271, 456 
271 
432 

443, 444, 446v 
448 
358 

443, 444, 445 
384 
43 
47 

88, 94 
94, 104 

339 
99 

263 

355 
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bijkomende - volgens het Wetb. v. Mil. Strafr. 268 
hoofd - volgens het Wetb. v. Mil. Strafr.. 263 

strafbaar feit 20, 22 
krijgstuchtelijke afdoening van een - . 196, 198, 210, 326, 330 
krijgstuchtelijke afdoening van een - ingevolge uitspraak van 
de mil. rechter . 198, 219 
te plegen op bevel . 296 
samenloop van een - met krijgst. vergrijp . 197 
verdeling in misdrijven en overtredingen . 20v 

strafbaarheid, wijzen op de - . 298 
strafbepalingen 

krachtens de Dienstplichtwet . 375 
- krachtens de Inkwartieringswet . 420 
- krachtens de Oorlogswet 447 

strafbevoegdheid . 150v 
beperkte - . 155 
bij dienstwaarneming 152 
van de garnizoenscommandant 155 
op grond van functie . 152 
op grond van rang . l 52 
komt niet aan iedere meerdere toe . 150 
over meer dan een meerdere verdeeld. 158 
soorten van - . 153 
verband tussen - en organisatie . 151 
volledige - . 154 
zeer beperkte - 156 

strafdienst 135 
waarom niet voor onderofficieren KL . 131 

strafklasse, plaatsing in een - . 268 
straflijst 199v 

raadplegen van de - bij opleggen van straf. 168 
voorbeelden van inschrijvingen op de - . 202a 
wijziging van de - na beklag . 242 

strafoplegger, beklag over een uitspraak, waarin men als - betrokken 
is geweest 252v 

strafoplegging . 160v 
strafproces, het militaire - . 31 lv 

karakteristiek van het militaire - . 312 
strafrecht, 

356 

commuun -
formeel - . 
indeling van het -
kennis van het - voor de troepenoH .. 
materieel - . 
militair - te onderscheiden van commuun - . 
studie van het - bij de KL . 
verscherpt -
·wetboek van Militair - . 

256, 257 
255, 257 
. S 50 

258 
255, 257 
256, 257 

259 
441 
260 
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strafrechtelijke behandeling na krijgstuchtelijke afdoening 217, 218, 
strafrechtelijk voorlopig arrest, zie bij arrest 
strafreden, omschrijving van de - . 
strafsanctie . 
strafuitsluitingsgrond, beroep van een schildwacht op een - . 
strafvervolging, voorkoming van - door schikking 
strafverzwarende omstandigheden 

- bij ongehoorzaamheid . 
- bij ongeoorloofde afwezigheid 

strafverzwaring, geen - na beklag . 
geen - in hoger beroep, tenzij de AM ook in hoger beroep is 
gegaan 

strafwet, omvang van de werking van de -
strafzaak, aanhangig maken van een - . 
strijders in de zin van de oorlogsregelen . 
strijdkrachten in de zin van de oorlogsregelen . 
strijdwijze, invloed van - . 
T elegraaf-commissie . 
Telegraaf- en Telefoonwet. 
temporaire krijgsraad 
tenietdoening van krijgstuchtelijke straf . 
telastelegging 

voorlezing van de - . 
tenue . 

193, 

178, 

330 

175 
3 

!S41 
;$30 

297 
282 
240 

344 
261 
335 
451 
451 

6 
431 
431 
358 
202 
335 
337 
107 

186v 
347 

tenuitvoerlegging van krijgstuchtelijke straffen 
tenuitvoerlegging van een vonnis of sententie . 
terechtwijzing, het toedienen van een - . 

- te onderscheiding van de straf van berisping . 
terechtzitting, onderzoek ter - . 

113, 116v 
117 
337 

termijn 
voor het indienen van beklag. 226, 228, 234 
voor het inroepen van de eindbeslissing v. h. HMG . 244 
voor het instellen van hoger beroep 344 

terugstelling bij administratieve maatregel 412 
terugwijzing naar de CO 339 
tevredenheidsbetuiging 385 
theorie krijgstucht . 66 
titulaire rang . 45, 53 
toelaten dat een mindere een misdrijf pleegt. 318 
toevoeging van een raadsman . ;$36 
transporten, levering van - 417 
tucht 

aankweken van - . 
innerlijke - . 
moet onafgebroken worden gehandhaafd . 
oefening in - . 
in samenlevingsverband 
uiterlijke - . 

9, 10, 109v 
8 

111 
10 
4 
8 
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tuchtklasse, plaatsing in een - . 
tussentijdse beoordeling . 
tweegevecht . 
tijd van oorlog . 

- in geval van oproerige beweging . 
tijdelijke rang . 
Unie van Utrecht . 
uniformkleding, dragen van - maakt niet tot militair . 
uniformkleding, dragen van - door gepensionneerde officieren . 
uniformkleding, dragen van - door groot-verlofgangers . 
uitsluiting van de dienstplicht . 

144, 

46, 
§ 

uitspraak, beklag over een -, waarin men als strafoplegger betrokken 
is geweest 

uitspraak van het vonnis door de krijgsraad . 
Vaandel, eerbewijzen van het - . 88, 
vacantieverlof van een militair ambtenaar . 
vaccinatie 
veiligheid van de Staat, misdrijven tegen de - . 
verbetering van de gronden van een vonnis . 
verbintenis bij het beroepspersoneel . 
verbod om buiten dienst wapenen te dragen . 
verboden kringen . 
verboden geschriften . 
verboden huizen . 
verboden wapenen 
verbreken van arrest . 
verdachte, verhoor van de - bij het huish. onderz .. 
verdachte huizen . 
verdediging in strafzaken . 336, 
Verdedigingsvoorbereiding, Wet Medewerking - . 
verdrag 262, 271, 
Verdrag Behandeling Krijgsgevangenen 
Verdrag Zieken en Gewonden . 
verenigingen 

belangen - . 
lidmaatschap van - . 
steunverlening aan -

vergaderingen, deelnemen aan - . 
houden van - . 

vergif, gebruik van vergiftigde wapenen . 
verhoor in krijgstuchtelijke zaken . 162, 163, 227, 230, 239, 249, 
verhoor in strafzaken. 324, 325, 331, 334, 
verhouding van meerdere tot mindere . 
verklaring, plechtige - in plaats van de na-eed . 

justitiële - . 
verkopen van van rijkswege verstrekt goed . 
verkrijgen van de militaire status . 
verlaging 

358 

190 
406 
284 

59 
441 

53 
73 
32 

389 
34 

370 

252v 
339 

94 
382 
107 

270v 
345 
410 
147 
424 
101 
104 
455 
186 
325 
104 
342 
426 
371 
452 
454 

99 
99 
99 
99 
99 

455 
254 
337 
48v 
334 
328 
310 
39 
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als bijkomende straf . 
in klasse . 
in klasse, als bijkomende straf. 
schorsing als gevolg van - . 
waarom niet voor officieren? . 

verlenging van werkelijke dienst . 
verlies van de militaire status . 
wrlof, achterblijven van - . 
, erlof, extra - als beloning . 
verlof, groot - . 
verlof van een militair ambtenaar 
verlofpassen, geknoei met - . 
vermindering van kost . 
vernieling van oorlogsbehoeften . 
vernietiging van een vonnis . 
veroordeling, voorwaardelijke - . 
verplichting om vóór het avondappèl binnen te zijn (als straf) . 
verraad, militair -
verscherpt strafrecht . 
verspieding . 
verstek, behandeling van een strafzaak bij - . 
versterkingen, militaire - . 
verstrekkingen, aanvrage van - . 

vordering van - . 
verteringen, het maken van grove - . 
verwijderen, zich -
,·erwijzing naar de militaire rechter, 

autoriteit bevoegd tot - . 
beslissing van de tot - bevoegde autoriteit . 
rapport aan de tot - bevoegde autoriteit. 

venvijzingsbeschikking . 
\ 'erwijzingsofficier 
verzet tegen een meerdere . 
verzet, wijze van optreden bij massaal - . 
verzoeken, indienen van - . 
vestingwerken 
vestingwerken, classificatie van 
\' estingwet 
vloeken 
vlag, eerbewijzen voor de Nederlandse - . 
YOlgorde van de krijgstuchtelijke straffen . 
vonnis 

berusten in het - . 
hoger beroep van een - . 
uitspraak van het - . 

voor-eed . 
voorlezing van het vonnis van de krijgsraad . 
\'Oorlopig arrest zie bij arrest 

268 
143 
268 
379 
131 
372 
39 

278 
385 
373 
382 
278 

146, 200 
309 
345 
269 
136 
270 
441 
271 
340 

421v 
417 

417, 418 
104 
281 

350 
330 
328 
330 
350 

285, 321 
322 

95 
422, 424 

424 
422 

94, 104 
88, 94 

133, 172 

344 
339, 343v 

339 
340 
339 

359 
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voorlopig onderzoek . 
Voorschrift Dienstverbintenissen 
voorwaardelijk ontslag uit de tuchtklasse . 

324, 
364, 

voorwaardelijke straf, omzetting van een onvoorwaardelijke in een -
voorwaardelijke veroordeling . 
vorderen van militaire bijstand . 
vorderingen door de bezetter . 
vorderingen volgens de Inkwartieringswet 
vordering van motorvoertuigen 
vordering van paarden . 
Vorderingswet, Zeeschepen - . 
Vorstelijk Huis, eerbewijzen aan leden van het - . 

eerbied voor leden van het - . 
vreemde militairen 

436, 

417, 

88, 

vrouwelijke militairen 
Vrouwen Hulpkorps . 

361, 363, 

vrijheid, beperking van individuele - . 
vrijheidsberoving van een meerdere . 
vrijstelling 

- van de dienstplicht . 
- van krijgstuchtelijke straf . 

Vrijwillige Landstorm . 
vrijwilligerskorpsen . 
Vrij willigers-O p leid ings-Cen trum 
vuurpeloton . 
vrijwilligerswet . 
vijand, deelnemers aan oproerige beweging gelijkgesteld met - . 
vijandelijkheden 
Wacht, 

plichtsverzaking door - . 
wachtdelict . 
wachtgeld, toekenning van . 
wangedrag, herhaald - . 
,ra penen 

gebruik van - bij militaire bijstand 
gebruik van - door schildwachten enz. 
verboden - . 
verbod om - te dragen . 

·wapenstilstand . 
Wegenverkeerswet 

194, 
361, 

wegjagen uit de militaire dienst . 204, 370, 379, 
wegmaken van van rijkswege verstrekt goed . 
weigeren te gehoorzamen . 
werkelijke dienst . 34, 

in - houden van een verdachte . 
verlenging van - . 
niet voldoen aan een wettige oproeping voor de - . 

, Vet op de Krijgstucht . 22, 

360 

325 
4.10 
144 
318 
269 
-137 
-159 
418 
·119 
419 
429 
94 
88 
36 

·110 
363 

5 
285 

369 
201 
4.10 
451 
362 
264 
364 
441 
455 
108 
300 
300 
413 
204 

439 
108 
455 
147 
458 
433 
413 
310 
289 
372 
165 
372 
306 
64 
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Wet op de Staat van Oorlog en van Beleg. . § 84 
Wetboek van Militair Strafrecht. 22, 260 
wettelijk voorschrift, beroep v. d. schildwacht op - . 108 
wettige oproeping, niet voldoen aan een - voor de werkelijke dienst 306 
witte vlag . 457 
woningen, betreden van - . 334 
wijzen op de strafbaarheid . 298 
wijziging 

- van krijgstuchtelijke straf . 193, 202 
- van straf na beklag . 240 

Zeeschepen-Vorderingswet . 429 
zeden, bevel in strijd met de - 296 

handelingen in strijd met de - . 104 
zelfverdediging . 322 
zelfverwonding . 278, 301 
zieken en gewonden, oorlogsregelen betreffende de - . 454 
ziekte, aanspraken in geval van - . 383 

invloed van - op de tenuitvoerlegging van straf . 191 
zindelijkheid 107 
Zuiderzee, Wet i.v.m. de droogmaking van de - . 423 
Zuiderzeefonds . 423 

361 
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