
Art. 161  WvSv. 
Ieder die kennis draagt van een begaan strafbaar feit is bevoegd daarvan aangifte of 
klachte te doen. 
 
Art. 163  WvSv. 
De aangifte van enig strafbaar feit geschiedt mondeling of schriftelijk bij den 
bevoegden ambtenaar, hetzij door de aangever in persoon, hetzij daartoe door hem 
van eene bijzondere schriftelijke volmacht voorzien. 
Iid 5 
Tot het ontvangen van de aangiften bedoeld in de artikelen 160 en 161, zijn de 
opsporingsambtenaren en tot het ontvangen van de aangiften bedoeld in artikel  162, 
de daarbij genoemde ambtenaren verplicht. 
 
Art. 165 WvSv. 
Tot het ontvangen der klachte is elke officier van justitie en elke hulpofficier van 
justitie bevoegd en verplicht. 
 
Art. 162 WvSv. 
Lid 1. 
Openbare colleges en ambtenaren die in de uitoefening van hun bediening kennis 
krijgen van een misdrijf met de opsporing waarvan zij niet zijn belast, zijn verplicht 
daarvan onverwijld aangifte te doen, met afgifte van de tot de zaak betrekkelijke 
stukken, aan de officier van justitie of aan een van zijn hulpofficieren. 
C. 
Indien door het misdrijf op -of onrechtmatig gebruik wordt gemaakt- van een regeling 
waarvan de uitvoering of zorg voor de naleving aan hen is opgedragen. 
Lid 2. 
Zij verschaffen de officier van justitie of de door deze aangewezen hulpofficier 
desgevraagd alle inlichtingen omtrent strafbare feiten met de opsporing waarvan zij 
niet zijn belast en die in de uitoefening van hun bediening te hunner kennis zijn 
gekomen. 
                               ………………………………………………………….. 
 
Art. 172  WvSv. 
De rechter-commissaris doet door den griffier een NAUWKEURIG proces-verbaal 
opmaken van hetgeen bij het onderzoek is verklaard, VERRICHT en VOORGEVALLEN 
of door hem is waargenomen; daarmee moeten tevens zoveel mogelijk uitdrukkelijk 
worden opgegeven de redenen van wetenschap. 
Zie prof. dr. ing. van PUTTEN. 
 
                                  ……………………………………………………… 
 
Art 19                 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.      KORT GEDING. 
De rechter stelt partijen over en wee in de gelegenheid hun standpunten naar voren te 
brengen en toe te lichten en zich uit te laten over elkaars standpunten en over alle 



bescheiden en andere gegevens die in de procedure ter kennis van de rechter zijn 
gebracht, een en ander tenzij uit de wet anders voortvloeit. 
Bij zijn beslissing baseert de rechter zijn oordeel ten nadele van een der partijen, NIET 
OP BESCHEIDEN OF ANDERE GEGEVENS WAAROVER DIE PARTIJ ZICH NIET 
VOLDOENDE HEEFT KUNNEN UITLATEN. 
 
                                       ………………………………………………………..  
 
Art. 355 WvSr.                     Misdrijven door ministers.                ILLEGALE RICHTLIJN. 
Met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie, 
worden gestraft de hoofden van ministeriele departementen. 
Lid 4 
Die opzettelijk nalaten uitvoering te geven aan de bepalingen van de Grondwet of 
andere wetten of algemene maatregelen van inwendig bestuur van de staat, voorzover 
die uitvoering wegens de aard van het onderwerp tot hun ministeriele departementen 
behoort of uitdrukkelijk hen is opgedragen. 
 
                                         ………………………………………………………….. 
 
 
Art. 36 WvRv.  (burgelijke rechtsvorming)                  Wrakingsverzoek 
 
Art. 37 WvRv.                      ,,                                          Wrakingsverzoek 
Lid 1, 2,3, en 5. 
 
                                         …….…………………………………………………... 
 
 
  
 
 
 


