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Nr. 2

VOORSTEL VAN WET
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden,
Prins 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 in verband met de
uitvoering van het op 11 mei 2011 te Istanboel tot stand gekomen Verdrag
van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld
tegen vrouwen en huiselijk geweld enkele bepalingen in het Wetboek van
Strafrecht en de Uitleveringswet wijziging behoeven;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State
gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I
Het Wetboek van Strafrecht wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 71, onderdeel 3, komt te luiden:
3°. bij de misdrijven omschreven in de artikelen 240b, eerste lid, 247 tot
en met 250, 273f, 284 en 285c, voor zover gepleegd tegen een persoon die
de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, de artikelen 300 tot en
met 303, voor zover het feit oplevert genitale verminking van een persoon
van het vrouwelijke geslacht die de leeftijd van achttien jaren nog niet
heeft bereikt dan wel het misdrijf, omschreven in artikel 302, voor zover
het feit oplevert gedwongen abortus of gedwongen sterilisatie van een
persoon van het vrouwelijke geslacht die de leeftijd van achttien jaren nog
niet heeft bereikt, op de dag na die waarop die persoon achttien jaren is
geworden;
B
Na artikel 285b wordt een artikel ingevoegd, luidende:
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Artikel 285c
Hij die opzettelijk een persoon buiten of naar Nederland lokt met het
oogmerk ten aanzien van die persoon een in artikel 284 omschreven
misdrijf te plegen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste
een jaar of geldboete van de derde categorie.

ARTIKEL II
Onder vervanging van de punt aan het slot van het laatste gedachtestreepje van artikel 51a, tweede lid, van de Uitleveringswet wordt een
gedachtestreepje toegevoegd, luidende:
– de misdrijven van de artikelen 240, 240a, 240b, 242, 244, 245, 246,
248a, 248d, 266, 273f, 284, 285, 285b, 285c, 296 en 300 tot en met 303,
voor zover het feit valt onder de omschrijving van het op 11 mei 2011 te
Istanboel tot stand gekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake het
voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld
(Trb. 2012, 233).

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

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

De Minister van Veiligheid en Justitie,
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