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16104 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht (te vondeling 
leggen) 

Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van Wet tot wij-
ziging van het Wetboek van Strafrecht (te vondeling leggen). 

De toelichtende memorie (en bijlagen), die het Wetsontwerp vergezelt, be-
vat de gronden waarop het rust. 

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 

Soestdijk, 19 maart 1980 Juliana 

Nr. 2 ONTWERP VAN WET 

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

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

een kind te vondeling legt of, met het oogmerk om er zich van te ontdoen, 
verlaat, onder bepaalde omstandigheden van strafvervolging uit te sluiten, 
en dat daartoe het Wetboek van Strafrecht dient te worden gewijzigd; 

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

ENIG ARTIKEL 

In het Wetboek van Strafrecht worden de volgende wijzigingen aange-
bracht: 

Aan artikel 236 wordt een vierde lid toegevoegd, luidende: 
Vervolging heeft evenmin plaats in de gevallen waarin zij ook ingevolge 

artikel 258 is uitgesloten. 

S-Just 
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In plaats van de artikelen 258 en 259 word t gelezen: 

Artikel 258 

Indien een ouder zijn k ind, in een hevige gemoedsbeweging gedrongen 
tot afwijzing van zijn verantwoordel i jkheid jegens dat k ind, kort na de ge-
boorte te vondel ing legt of, met het oogmerk om er zich van te ontdoen, ver-
laat, wetende dat de gezondheid van het kind daarbi j geen gevaar loopt en 
het spoedig zal worden gevonden, is strafvervolging tegen hem wegens een 
der in de artikelen 255-257 omschreven misdr i jven ui tgesloten. 

In artikel 260 word t in plaats van : «de artikelen 255-259» gelezen: dear t i -
kelen 255-257. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat 
alle ministeriële depar tementen, autor i te i ten, colleges en ambtenaren, wie 
zulks aangaat, aan de nauwkeurige ui tvoer ing de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister van Just i t ie, 
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