
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 
Zitting 1977-1978 

15 012 Herziening van bepalingen van het Wetboek van 
Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, de Wet op 
de economische delicten en enkele andere wetten in 
verband met de oplegging van vermogenssancties 
(Wet vermogenssancties) 

Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van Wet tot Her-
ziening van bepalingen van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van 
Strafvordering, de Wet op de economische delicten en enkele andere wetten 
in verband met de oplegging van vermogenssancties (Wet vermogenssanc-
ties). 

De toelichtende memorie, die het Wetsontwerp vergezelt, bevat de gron-
den waarop het rust. 

En hiermede bevelen wij U in Godes heilige bescherming. 

Soestdijk, 2 mei 1978 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, de toepas-

singsmogelijkheden van vermogenssancties te verruimen en de hierop be-
trekking hebbende wetsbepalingen aan te passen, alsmede om een aantal 
hiermee samenhangende wijzigingen in de Wetboeken van Strafrecht en 
van Strafvordering, alsmede in enkele andere wetten, aan te brengen. 

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: 

ARTIKEL I 

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

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd: 
a. De woorden «van bepaalde voorwerpen en vorderingen», na «ver-

beurdverklaring», vervallen. Voor de tekst wordt het cijfer 1 geplaatst. 
b. Toegevoegd worden twee nieuwe leden, luidende: 
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2. Alleen in gevallen waarin de wet dit bepaalt, kaneen hoofdstraf te za-
men met een andere hoofdstraf worden opgelegd. 

3. Een bijkomende straf kan, in de gevallen waarin de wet haar oplegging 
toelaat, zowel afzonderlijk als te zamen met hoofdstraffen en met andere bij-
komende straffen worden opgelegd. 

B 

Na artikel 9 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel 9a 

Indien de rechter dit raadzaam acht in verband met de geringe ernst van 
het feit, de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder 
het feit is begaan, dan wel die zich nadien hebben voorgedaan, kan hij in het 
vonnis bepalen dat geen straf of maatregel zal worden opgelegd. 

C 

Artikel 14a, tweede lid, tweede zin, wordt gelezen: 
Het maximum van de geldboete is in dat geval het bedrag dat voor dat feit 

ten hoogste kan worden opgelegd. 
De leden van artikel 14a worden genummerd. 

D 

Artikel 14c wordt gelezen: 
1. Bij het bevel bedoeld in artikel 14a kunnen de volgende bijzondere 

voorwaarden worden gesteld: 
1°. gehele of gedeeltelijke vergoeding van de door het strafbare feit ver-

oorzaakte schade binnen een door de rechter te bepalen termijn, korter dan 
de proeftijd; 

2°. opneming van de veroordeelde in een inrichting ter verpleging gedu-
rende een door de rechter te bepalen termijn, ten hoogste gelijk aan de 
proeftijd; 

3°. storting van een door de rechter vast te stellen waarborgsom, ten 
hoogste gelijk aan het verschil tussen het maximum van de geldboete die 
voor het feit kan worden opgelegd en de opgelegde boete; 

4°. andere bijzondere voorwaarden, het gedrag van de veroordeelde be-
treffende, waaraan deze gedurende de proeftijd, of een bij het bevel te bepa-
len gedeelte daarvan, heeft te voldoen. 

2. De bijzondere voorwaarden mogen de godsdienstige of staatkundige 
vrijheid niet beperken. 

3. Bij het stellen van de bijzondere voorwaarde van storting van een waar-
borgsom vinden de artikelen 23, eerste en tweede lid, en 24 overeenkomsti-
ge toepassing. 

E 

Artikel 14h wordt als volgt gewijzigd: 
a. Voor het eerste lid wordt het cijfer 1 geplaatst. Daarna wordt een lid in-

gevoegd luidende: 
2. Wanneer overeenkomstig artikel 14c, eerste lid onder 3°, een waarborg-

som is gestort kan de rechter voorts een beschikking geven, krachtens welke 
die som geheel of ten dele aan de Staat vervalt. 

b. Het laatste lid wordt gelezen: 
3. De in het eerste lid bedoelde last tot tenuitvoerlegging en de in het 

tweede lid bedoelde beschikking kunnen niet meer worden gegeven wan-
neer sedert het einde van de proeftijd een termijn van drie maanden is ver-
streken, tenzij de veroordeelde voor de afloop daarvan ter zake van een ge-
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durende de proeftijd begaan strafbaar feit is vervolgd en de vervolging met 
een onherroepelijke strafbaarverklaring eindigt. Alsdan kunnen die last en 
die beschikking nog ter zake van het begaan van dat feit worden gegeven 
binnen drie maanden nadat de strafbaarverklaring onherroepelijk is gewor-
den. 

F 

Artikel 14k wordt als volgt gewijzigd: 
Het tweede lid wordt gelezen: 
2. Alleen indien de beslissing inhoudt dat de tenuitvoerlegging wordt ge-

last, dan wel dat de gestorte waarborgsom geheel of ten dele aan de Staat 
vervalt, wordt zij in het openbaar uitgesproken. 

Voor het eerste lid wordt het cijfer 1, voor het derde het cijfer 3 geplaatst. 

G 

Na artikel 141 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel 14m 

1. Wanneer overeenkomstig artikel 14c, eerste lid onder 3°. een waarborg-
som is gestort, wordt deze aan de veroordeelde teruggegeven, voor zover 
die som niet krachtens een rechterlijke beschikking als bedoeld in artikel 
14h, tweede lid, aan de Staat is vervallen. De teruggave geschiedt zodra 
vaststaat dat zodanige beschikking niet meer kan worden gegeven, onver-
minderd de bevoegdheid van de rechter om, op vordering van het openbaar 
ministerie of op verzoek van de veroordeelde, te bevelen dat gehele of 
gedeeltelijke teruggave op een eerder tijdstip zal plaatshebben. 

2. In geval van een vordering of verzoek als bedoeld in het vorige lid vin-
den de artikelen 14i-14l overeenkomstige toepassing. 

3. De aanspraak op teruggave is niet overdraagbaar. 

H 

De artikelen 23 en 24 worden vervangen door twee nieuwe artikelen, lui-
dende: 

Artikel 23 

1. Hij die tot een geldboete is veroordeeld is verplicht tot betaling van het 
bij de rechterlijke uitspraak vastgestelde bedrag aan de Staat binnen de ter-
mijn door het openbaar ministerie dat met de tenuitvoerlegging van het 
vonnis of arrest is belast, te stellen. 

2. Het bedrag van de geldboete is ten minste vijf gulden. 
3. De geldboete die voor een strafbaar feit ten hoogste kan worden opge-

legd, is gelijk aan het bedrag van de categorie die voor dat feit is bepaald. 
4. Er zijn zes categorieën: 
de eerste categorie, vijfhonderd gulden; 
de tweede categorie, tweeduizend vijfhonderd gulden; 
de derde categorie, tienduizend gulden; 
de vierde categorie, vijfentwintigduizend gulden; 
de vijfde categorie, honderdduizend gulden; 
de zesde categorie, één miljoen gulden. 
5. Voor een overtreding, onderscheidenlijk een misdrijf, waarop geen 

geldboete is gesteld, kan de rechter een geldboete opleggen tot ten hoogste 
het bedrag van de eerste, onderscheidenlijk de derde categorie. 

6. Voor een overtreding, onderscheidenlijk een misdrijf, waarop een geld-
boete is gesteld, maar waarvoor geen boetecategorie is bepaald, kan de 
rechter een geldboete opleggen tot ten hoogste het bedrag van de eerste. 
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onderscheidenl i jk de derde categorie, indien di t bedrag hoger is dan het be-
drag van de op het betrokken strafbare feit gestelde geldboete. 

7. Bij veroordel ing van een rechtspersoon of een vennootschap kan, in-
dien de voor het feit bepaalde boetecategorie geen passende bestraff ing 
toelaat, een geldboete worden opgelegd to t ten hoogste het bedrag van de 
naast hogere categorie. 

Artikel 24 

Bij de vaststel l ing van de geldboete houdt de rechter rekening met de 
draagkracht van de verdachte in de mate waar in hij dat nodig acht met het 
oog op een passende bestraff ing van de verdachte zonder dat deze oneven-
redig word t getroffen. 

I 

Art ikel 33 word t gelezen: 
1. Verbeurdverklar ing kan worden ui tgesproken bij veroordel ing wegens 

enig strafbaar feit. 
2. Art ikel 24 is van overeenkomst ige toepassing. 

J 

Art ikel 33a word t als volgt gewi jz igd: 
a. Voor de tekst word t het cijfer 1 geplaatst. 
b. Onder e word t de pun tkomma achter «bestemd» vervangen door een 

punt. Het daarna gestelde word t vervangen door een tweede l id , lu idende: 
2. Voorwerpen als bedoeld in het vor ige lid onder b-e kunnen, indien zij 

toebehoren aan een ander dan de veroordeelde, alleen verbeurd worden 
verklaard, wanneer die ander bekend was met het gebruik dat van die voor-
werpen in verband met het feit is gemaakt, dan wel dat gebruik redel i jkerwi j-
ze had kunnen vermoeden. 

K 

Artikel 33c word t gelezen: 
1. Bij de verbeurdverklar ing van voorwerpen kan de rechter voor het ge-

val waar in de verbeurdverklaarde voorwerpen meer zouden opbrengen dan 
een in de uitspraak vastgesteld bedrag, bevelen dat het verschil word t ver-
goed. 

2. De rechter kent een vergoeding, als bedoeld in het eerste l id, of een gel-
delijke tegemoetkoming toe wanneer dit nodig is o m te voorkomen dat de 
verdachte onevenredig zou worden getroffen. 

3. De rechter bepaalt aan w ie het bedrag van de vergoeding of tegemoet-
koming word t u i tbetaald; zulks laat ieders recht op dit bedrag onverlet. 

L 

a. Titel II A word t vervangen door een n ieuwe t i tel , lu idende: 

TITEL I IA 

Maatregelen 

Artikel 36a 

De maatregelen zi jn: 
1°. onttrekking aan het verkeer; 
2°. on tneming van wederrechtel i jk verkregen voordee l ; 
3°. plaatsing in een krankzinnigengesticht; 
4°. terbeschikkingstel l ing van de Regering. 
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Artikel 36b 

Alle kosten van tenui tvoer legging van een maatregel komen ten laste, al 
hetgeen door die tenui tvoer legging w o r d t verkregen komt ten bate van de 
Staat. 

Artikel 36c 

1. Onttrekking aan het verkeer kan wo rden ui tgesproken: 
1°. bij de rechterli jke uitspraak waarb i j iemand wegens een strafbaar feit 

word t veroordeeld ; 
2°. bij de rechterli jke uitspraak, waarb i j overeenkomst ig artikel 9a word t 

bepaald dat geen straf zal worden opge legd ; 
3°. bij de rechterli jke uitspraak waarb i j , niettegenstaande vri jspraak of 

ontslag van alle rechtsvervolging, wo rd t vastgesteld dat een strafbaar feit is 
begaan; 

4°. bij een afzonderli jke rechterl i jke beschikking op vorder ing van het 
openbaar ministerie. 

2. De artikelen 33b en 33c, tweede en derde l id, alsmede artikel 446 van 
het Wetboek van Strafvorder ing, zijn van overeenkomst ige toepassing. 

3. De maatregel kan tezamen met straffen en met andere maatregelen 
worden opgelegd. 

Artikel 36d 

Vatbaar voor onttrekking aan het verkeer zijn alle voo rwerpen : 
1°. die geheel of grotendeels door midde l van of uit de baten van het feit 

zijn verkregen; 
2°. met betrekking tot welke het feit is begaan; 
3°. met behulp van welke het feit is begaan of voorbere id ; 
4°. met behulp van welke de opspor ing van het misdri j f is be lemmerd ; 
5°. die tot het begaan van het misdr i j f zijn vervaardigd of bestemd; 
een en ander voor zover zij van zodanige aard zi jn, dat het ongecontroleer-

de bezit daarvan in str i jd is met de wet of met het a lgemeen belang. 

Artikel 36e 

Vatbaar voor onttrekking aan het verkeer zijn bovendien de aan de dader 
of verdachte toebehorende voorwerpen van zodanige aard dat het ongecon-
troleerde bezit daarvan in str i jd is met de wet of met het algemeen belang, 
welke bij gelegenheid van het onderzoek naar het door hem begane misdri j f , 
dan wel het misdri j f waarvan hij word t verdacht zijn aangetrof fen, doch al-
leen indien de voorwerpen kunnen dienen tot het begaan of de voorberei-
ding van soortgeli jke misdr i jven, dan wel tot de be lemmer ing van de opspo-
ring daarvan. 

Artikel 36f 

1. Bij een rechterli jke uitspraak waarb i j iemand wegens een strafbaar feit 
word t veroordeeld, kan hem de verpl icht ing worden opgelegd tot betal ing 
aan de Staat van een geldbedrag ter on tneming van het geschatte voordeel 
dat hij door middel van of uit dat strafbare feit heeft verkregen. Onder voor-
deel is besparing van kosten begrepen. 

2. De rechter kan het geldbedrag lager vaststel len dan het geschatte voor-
deel. 

3. De maatregel kan te zamen met straffen en met andere maatregelen 
worden opgelegd. 

4. De artikelen 24a-24c zijn van overeenkomst ige toepassing. 

b. Na de in onderdeel L/a opgenomen artikelen vo lgen, met inachtneming 
van de hieronder aan te geven wi jz ig ingen, de artikelen 37-37J. 
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c. Artikel 37, eerste l id , wo rd t ve rnummerd to t 39. 

d. Het tweede lid van artikel 37 wo rd t eerste lid en word t als vo lgt gele-
zen: 

1. In het geval bedoeld in artikel 39 kan de rechter bepalen dat de betrok-
ken persoon in een krankzinnigengesticht zal worden geplaatst gedurende 
een proeft i jd de termi jn van een jaar n ie t te boven gaande. 

Voor het laatste l id van artikel 37 word t het cijfer 2 geplaatst. 

e. In artikel 37a, eerste l id , wo rd t in plaats van «artikel 37, eerste l id», gele-
zen: artikel 39. In het tweede lid word t in plaats van «artikel 37, derde l id», 
gelezen: artikel 37, tweede l id. 

De leden van de artikelen 37a worden genummerd . 

f. In artikel 37b, eerste l id, en in artikel 37d, eerste l id, word t in plaats van 
«artikel 37, derde l id», gelezen: artikel 37, tweede l id . 

De leden van de artikelen 37b en 37d worden genummerd . 

M 

Het opschrif t van TITEL III word t gelezen: 
Ui ts lu i t ing en verhoging der strafbaarheid. Het word t met de aanduiding 

«TITEL III» geplaatst vóór artikel 39 (nieuw). 

N 

a. Art ikel 44 wo rd t gelezen: 
Indien een ambtenaar door het begaan van een strafbaar feit een bijzonde-

re ambtspl icht schendt of bij het begaan van een strafbaar feit, gebruik 
maakt van macht, gelegenheid of middel hem door zijn ambt geschonken, 
kan de op het feit gestelde straf, met ui tzondering van geldboete, met een 
derde worden ve rhoogd . 

b. De artikelen 57 en 58 worden vervangen door : 

Artikel 57 

1. Bij samenloop van feiten, die als op zich zelf staande handel ingen moe-
ten worden beschouwd en meer dan één misdr i j f opleveren, waarop gelijk-
soort ige hoofdstraffen zijn gesteld, word t één straf ui tgesproken. 

2. Het m a x i m u m van deze straf is het totaal van de hoogste straffen op de 
feiten gesteld, doch - voor zover het gevangenisstraf of hechtenis betreft -
niet meer dan een derde boven het hoogste max imum. 

Artikel 58 

Bij samenloop van fei ten, die als op zich zelf staande handel ingen moeten 
worden beschouwd en meer dan één misdri j f opleveren, waarop ongeli jk-
soort ige hoofdstraffen zijn gesteld, kan elk van die straffen worden uitge-
sproken, doch deze mogen - voor zover het gevangenisstraf en hechtenis 
betreft - te zamen in duur de langstdurende niet meer dan een derde over-
treffen. 

O 

Art ikel 74 word t gelezen: 
1. De officier van just i t ie kan voor de aanvang van de terechtzit t ing voor-

waarden stellen ter voorkoming van de strafvervolging wegens misdr i jven, 
waarop naar de wettel i jke omschr i jv ing gevangenisstraf is gesteld voor de 
duur van niet meer dan zes jaar, en wegens overtredingen. Door vo ldoening 
aan die voorwaarden vervalt het recht tot st rafvorder ing. 
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2. De volgende voorwaarden kunnen worden gesteld: 
a. betaling aan de Staat van een geldsom, te bepalen op tenminste vijf 

gulden en ten hoogste het maximum van de geldboete die voor het feit kan 
worden opgelegd; 

b. afstand van voorwerpen die in beslag zijn genomen en vatbaar zijn 
voor verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer; 

c. uitlevering, of voldoening aan de Staat van de geschatte waarde, van 
voorwerpen die vatbaar zijn voor verbeurdverklaring; 

d. voldoening aan de Staat van een geldbedrag gelijk aan of lager dan het 
geschatte voordeel - met inbegrip van besparing van kosten - door de ver-
dachte verkregen door middel van of uit het strafbare feit. 

P 

Na artikel 74 worden twee nieuwe artikelen ingevoegd, luidende: 

Artikel 74a 

Is op het strafbare feit naar de wettelijke omschrijving geen andere hoofd-
straf gesteld dan geldboete en biedt de verdachte aan, binnen een door de 
officier van justitie te bepalen termijn, het maximum van de geldboete te be-
talen en aan alle overige, overeenkomstig artikel 74, tweede lid, te stellen 
voorwaarden te voldoen, dan mag de officier van justitie het stellen van 
voorwaarden, als bedoeld in artikel 74, niet weigeren. 

Artikel 74b 

1. Een bevel als bedoeld in artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering 
doet na voldoening aan de overeenkomstig artikel 74 gestelde voorwaarden, 
het recht tot strafvordering herleven als ware het niet vervallen geweest. 

2. Na een bevel, als bedoeld in het vorige lid, worden bedragen, betaald 
in toepassing van artikel 74, tweede lid onder a, c en d onverwijld terugbe-
taald aan degene, die ze heeft betaald. 

3. Volgt na een bevel als bedoeld in het eerste lid een veroordeling, dan 
houdt de rechter rekening met de afstand of uitlevering door de veroordeel-
de van voorwerpen op grond van artikel 74, tweede lid onder b en c. 

Q 

a. Artikel 74bis wordt vernummerd tot 74c. 
b. Het eerste en het tweede lid van artikel 74c worden als volgt gelezen: 
1. Bij algemene maatregel van bestuur kan aan daartoe aan te wijzen op-

sporingsambtenaren in bij die algemene maatregel van bestuur aangewe-
zen zaken betreffende overtredingen begaan door personen, die de leeftijd 
van 16 jaren hebben bereikt, tot wederopzeggens de bevoegdheid worden 
verleend, die bij artikel 74, eerste lid, aan de officier van justitie is toegekend. 

2. De te stellen voorwaarde bestaat in de betaling van een bepaalde geld-
som. Bij algemene maatregel van bestuur worden voorschriften gegeven 
met betrekking tot de wijze van betaling en de termijn waarbinnen de beta-
ling moet zijn geschied. 

c. Het derde en het vierde lid van artikel 74c worden genummerd. 
d. Het vijfde lid van artikel 74c wordt als volgt gelezen: 
5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden voorschriften 

gegeven inzake de verantwoording van ingevolge het tweede lid betaalde 
geldbedragen. 

R 

De artikelen 75 en 76, eerste lid, worden als volgt gewijzigd: 
In plaats van «uitvoering van de straf» wordt telkens gelezen: uitvoering 

van de straf of maatregel. 
De leden van artikel 76 worden genummerd. 
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s 
a. Voor artikel 77b wordt het cijfer 1 geplaatst. In de tekst wordt in plaats 

van «de artikelen 9-24a», gelezen: de artikelen 9,10-23 en 24a; wordt in 
plaats van «24c-33a» gelezen: 24c-32, 33, eerste lid, en 33a en wordt na «36» 
ingevoegd: 36a, 36b, 36f. Na «artikel 37» vervalt: tweede en derde lid. In 
plaats van «en 57-63» wordt gelezen: 57-63,74, tweede lid onder d, en 74a. 

Toegevoegd wordt een zin die luidt: 
Artikel 36b is evenwel ten aanzien van een minderjarige als hier bedoeld 

van toepassing op hetgeen verkregen wordt door ten uitvoerlegging van de 
maatregel van onttrekking aan het verkeer. 

b. Toegevoegd wordt een tweede lid, dat als volgt luidt: 
2. Ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde minderjarige gelden de 

volgende afwijkingen van artikel 74: 
1°. de te betalen geldsom bedraagt ten hoogste vijfhonderd gulden; 
2°. voor het stellen van voorwaarden ter voorkoming van de strafvervol-

ging is, in zaken ten aanzien waarvan de rechtbank bevoegd is en die niet 
zijn aangewezen bij een algemene maatregel van bestuur, gegrond op arti-
kel 74c, eerste lid, de machtiging van de kinderrechter vereist. 

T 

Artikel 77f, derde lid, vervalt. 

U 

In artikel 77h onder a en b wordt, voorafgegaan door een nummer, telkens 
toegevoegd: onttrekking aan het verkeer. 

Onderdeel c wordt gelezen: 
c. in geval van een andere overtreding, waarover de rechtbank in eerste 

aanleg vonnist: 
1°. ondertoezichtstelling; 
2°. onttrekking aan het verkeer. 

V 

In artikel 77k, eerste lid, wordt in plaats van «artikel 37, eerste lid», gele-
zen: artikel 39. De leden van artikel 77k worden genummerd. 

W 

a. Artikel 77o, eerste en tweede lid, wordt gelezen: 
1. Het bedrag van de geldboete is ten minste vijf gulden en ten hoogste 

vijfhonderd gulden. 
2. Bij de vaststelling van het bedrag van de geldboete wordt de draag-

kracht van het gezin waartoe de verdachte behoort, mede in aanmerking ge-
nomen. 

b. Voor het derde lid wordt het cijfer 3 geplaatst. 

X 

In artikel 423 wordt in plaats van «straffen» gelezen: gevangenisstraf of 
hechtenis. 

ARTIKEL II 

In het Wetboek van Strafvordering worden de volgende wijzigingen aan-
gebracht: 

Tweede Kamer, zitting 1977-1978, 15012, nrs. 1-3 8 



A 

Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd: 
a. Voor het eerste lid wordt het cijfer 1 en voor het tweede lid wordt het 

cijfer 2 geplaatst; na dit lid worden twee nieuwe leden ingevoegd, luidende: 
3. Bij toepassing van artikel 74 van het Wetboek van Strafrecht wegens 

een misdrijf moet het beklag worden gedaan binnen zes maanden na de da-
tum waarop aan de voorwaarden is voldaan. 

4. Bij toepassing van artikel 74 van het Wetboek van Strafrecht wegens 
een overtreding is beklag niet toegelaten. 

b. Voor het laatste lid wordt het cijfer 5 geplaatst. 

B 

Artikel 24, tweede lid, wordt gelezen: 
2. De gegijzelde getuige en de belanghebbende die een klaagschrift als 

bedoeld in artikel 552a of artikel 552b heeft ingediend, alsmede de belang-
hebbende die op een vordering als bedoeld in artikel 552f, tweede lid, wordt 
gehoord, kunnen zich bij de verhoren door hun advocaat doen bijstaan. 

Voor het eerste lid wordt het cijfer 1, voor het derde lid het cijfer 3 ge-
plaatst. 

C 

Aan artikel 185, eerste lid, wordt een zin toegevoegd, luidende: 
Bestaat een redelijk vermoeden dat de verdachte op geld waardeerbaar 

voordeel van enig belang heeft verkregen door middel van of uit het feit ter 
zake waarvan het onderzoek wordt ingesteld, dan wordt dit mede in heton-
derzoek betrokken. 

De leden van artikel 185 worden genummerd. 

D 

a. In artikel 249, eerste lid, en in artikel 250, vijfde lid, wordt in plaats van 
«artikel 37, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht» gelezen: artikel 39 
van het Wetboek van Strafrecht. In beide bepalingen wordt in plaats van 
«het tweede» en «het derde lid van dit artikel» gelezen: 

het eerste 
en 
het tweede lid van artikel 37 van het Wetboek van Strafrecht. 
b. In artikel 251 wordt in plaats van «het tweede» en «het derde lid van ar-

tikel 37 van het Wetboek van Strafrecht» gelezen: 
het eerste 
en 
het tweede lid vanartikel 37 van het Wetboek van Strafrecht. 
c. De leden van de artikelen 249 en 250 worden genummerd. 

E 

In artikel 258 wordt na het derde lid een nieuw lid ingevoegd, dat luidt: 
4. Bij de betekening van de dagvaarding, zomede in de oproeping be-

doeld bij artikel 383 wordt, op de wijze door de Minister van Justitie te bepa-
len, de bevoegdheid vermeld, die de verdachte bij artikel 74a van het Wet-
boek van Strafrecht is verleend. 

De leden van artikel 258 worden genummerd. 

F 

Na artikel 267 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende: 
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Artikel 267a 

Indien naar het aanvankelijk oordeel van de officier van justitie een geld-
boete opgelegd dient te worden van meer dan vijfhonderd gulden draagt hij, 
voor zover hem dit mogelijk is, er zorg voor dat de door hem voor de toepas-
sing van artikel 24 van het Wetboek van Strafrecht van belang geachte gege 
vens zich bij de stukken bevinden. 

G 

Aan het eerste lid van artikel 311 wordt een zin toegevoegd die als volgt 
luidt: 

Wanneer de officier van justitie een geldboete van meer dan vijfhonderd 
gulden vordert, geeft hij aan in hoeverre hij met de draagkracht van de ver-
dachte, bedoeld in artikel 24 van het Wetboek van Strafrecht, rekening heeft 
gehouden. 

De leden van artikel 311 worden genummerd. 

H 

Aan het slot van artikel 337, tweede lid, wordt de punt vervangen door een 
komma en worden de volgende woorden toegevoegd: 

dan wel in geval van toepassing van artikel 9a van het Wetboek van Straf-
recht. 

De leden van artikel 337 worden genummerd. 

Artikel 338 wordt als volgt gewijzigd: 
a. Voor de thans geldende tekst wordt het cijfer 1 geplaatst; 
b. Toegevoegd wordt een tweede lid, dat luidt: 
2. De rechter kan de schatting van het op geld waardeerbare voordeel dat 

de verdachte door middel van of uit het feit heeft verkregen, slechts ontle-
nen aan de inhoud van wettige .bewijsmiddelen. 

J 

a. In artikel 352, tweede lid, wordt in plaats van «artikel 37, eerste lid, van 
het Wetboek van Strafrecht» gelezen: 

artikel 39 van het Wetboek van Strafrecht. 
b. In plaats van «het tweede» en «het derde lid van dat artikel» wordt ge-

lezen: 
het eerste 
en 
het tweede lid van artikel 37 van het Wetboek van Strafrecht. 
c. De leden van artikel 352 worden genummerd. 

K 

Artikel 359 wordt als volgt gelezen: 
1. Het vonnis bevat het ten laste gelegde alsmede de inhoud van de be-

wijsmiddelen, voor zover deze tot bewijs daarvan dient. 
2. De beslissingen vermeld in de artikelen 349, eerste lid, en 358, tweede 

en derde lid, zijn met redenen omkleed. 
3. De beslissing dat het feit door de verdachte is begaan, moet steunen op 

daartoe redengevende feiten of omstandigheden, als zodanig in het vonnis 
aangewezen. 

4. Bij toepassing van artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht, geeft het 
vonnis in het bijzonder de redenen op die tot de beslissing hebben geleid. 

5. Het vonnis geeft in het bijzonder de redenen op, die de straf hebben be-
paald of tot de maatregel hebben geleid. 
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6. Bij de oplegging van een straf of maatregel die vrijheidsbeneming me-
debrengt of kan medebrengen, anders dan vervangende hechtenis, dan wel 
van een bijkomende straf waarbij de ontzetting van bepaalde rechten of de 
ontzegging van bepaalde bevoegdheden wordt uitgesproken, geeft het von-
nis in het bijzonder de redenen op die tot de keuze van deze strafsoort dan 
wel deze soort maatregel hebben geleid. Het vonnis geeft voorts zoveel mo-
gelijk de omstandigheden aan, waarop bij de vaststelling van de duur van de 
straf is gelet. 

7. Wordt een straf of maatregel, als bedoeld in het zesde lid, geheel of ge-
deeltelijk onvoorwaardelijk opgelegd, dan geeft het vonnis in het bijzonder 
de redenen op die hiertoe hebben geleid. Wordt zo'n straf of maatregel ge-
heel of gedeeltelijk voorwaardelijk, onder het stellen van een bijzondere 
voorwaarde, opgelegd, dan geeft het vonnis voorts de redenen op die tot de 
keuze van deze voorwaarde hebben geleid. 

8. Bij de oplegging van een geldboete hoger dan vijfhonderd gulden geeft 
het vonnis, onder de redenen die de straf hebben bepaald, met name de wij-
ze aan waarop met artikel 24 van het Wetboek van Strafrecht rekening is ge-
houden. 

9. Alles op straffe van nietigheid. 

L 

Artikel 385 wordt als volgt gewijzigd: 
a. In het derde lid wordt in plaats van «op de vijfde dag» gelezen: op de 

twintigste dag. 
b. In het vierde lid wordt in plaats van «artikel 74bis van het Wetboek van 

Strafrecht» gelezen: artikel 74c van het Wetboek van Strafrecht. 
c. In het vijfde lid wordt in plaats van «op de vijfde dag» gelezen: op de 

twintigste dag. 
d. De leden van artikel 385 worden genummerd. 

M 

Artikel 386 wordt als volgt gewijzigd: 
a. In het eerste lid wordt in plaats van «twintig dagen» gelezen: zes we-

ken. 
Voorts wordt in plaats van «veertien dagen» gelezen: dertig dagen. 
b. In het derde lid wordt in plaats van «de vijfde dag» gelezen: de twintig-

stedag. 
Voorts wordt in plaats van «tussen de zevende en de twintigste dag na de 

dag van ontdekking van het feit» gelezen: tussen de twee en twintigste dag 
na de dag van ontdekking van het feit en de dag van de terechtzitting. 

c. De leden van artikel 386 worden genummerd. 

N 

Artikel 395, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd: 
In de laatste zin wordt in plaats van «artikel 359, derde en vierde lid» gele-

zen: artikel 359, derde en vijfde lid. 
De leden van artikel 395 worden genummerd. 

O 

Artikel 398 wordt als volgt gewijzigd: 
a. Het gestelde onder 9° en onder 11° vervalt. 
b. In het gestelde onder 10° wordt in plaats van «de ambtenaar van het 

openbaar ministerie» gelezen: de officier van justitie. 
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a. In artikel 425 onder 1° vervalt de verwijzing naar het gestelde onder 9° 
vanart ike l 398. 

b. In artikel 502, eerste l id , wordt de puntkomma na «toepassing» vervan-
gen door een punt. De daarop volgende woorden verval len. 

De leden van artikel 502 worden genummerd . 

Q 

De artikelen 552e en 552f worden vervangen door twee nieuwe artikelen 
lu idende: 

Artikel 552e 

1. Op een last, ingevolge deze titel gegeven met betrekking tot een voor-
werp, is artikel 119 van overeenkomst ige toepassing. 

2. Aan een last to t teruggave van een voorwerp, dat verbeurd verklaard of 
aan het verkeer onttrokken verklaard was met ver lening van een geldelijke 
tegemoetkoming, wo rd t niet voldaan zolang het bedrag niet aan de Staat is 
terugbetaald. 

Artikel 552f 

1. Bevoegd tot het geven van beschikkingen als bedoeld in artikel 36c, 
eerste l id, onder 4°, van het Wetboek van Strafrecht is het gerecht waarvoor 
de zaak in eerste aanleg zal worden vervo lgd, is vervo lgd of had kunnen 
worden vervo lgd. 

2. De beschikking word t niet gegeven dan op een met redenen omklede 
vorder ing van de off icier van justi t ie. 

3. Is bekend aan wie de voorwerpen toebehoren waarvan de onttrekking 
aan het verkeer word t gevorderd, dan word t hem een afschrift van de vorde-
ring betekend. In dat geval beslist de rechter nadat de belanghebbende in de 
gelegenheid is gesteld te worden gehoord. 

4. De beschikking is met redenen omkleed. Zij wo rd t onverwi j ld aan de 
belanghebbende, zo deze bekend is, betekend. 

5. De officier van just i t ie kan binnen veert ien dagen na dagtekening van 
de beschikking beroep in cassatie instellen en de belanghebbende binnen 
veert ien dagen na de betekening. 

6. De belanghebbende die beroep in cassatie heeft ingesteld of ingevolge 
het derde l id van dit artikel is gehoord, kan geen beklag doen overeenkonv 
stig artikel 552b. 

R 

Na artikel 577a worden twee nieuwe artikelen ingevoegd, lu idende: 

Artikel 577b 

1. Indien de maatregel bedoeld in artikel 36f van het Wetboek van Straf-
recht is opgelegd, v i n d e n d e artikelen 561, tweede en derde l id, 572, 573, eer-
ste en vierde l id, 575 en 576 overeenkomst ige toepassing. 

2. Op vorder ing van het openbaar ministerie dat met de tenuitvoerleg-
g ing is belast, of op schrifteli jk verzoek van de veroordeelde, kan de rechter 
die de in het vor ige lid genoemde maatregel heeft opgelegd, het daarin vast-
gestelde bedrag verminderen of kwij tschelden. Is het bedrag reeds betaald 
of verhaald, dan kan de rechter bevelen dat het geheel of gedeelteli jk zal 
worden teruggegeven of aan een door hem aangewezen derde uitgekeerd. 
Het bevel laat ieders recht op het teruggegeven of uitgekeerde bedrag on-
verlet. 
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3. Wanneer bli jkt dat een hoger bedrag is vastgesteld dan de som van het 
werkeli jke voordeel , geeft de rechter een beschikking strekkende tot ver-
minder ing of teruggave, ten minste gelijk aan het verschi l . 

4. Het vastgestelde bedrag kan slechts worden verminderd of kwi j tge-
scholden op grond van omstandigheden die zich na de uitspraak hebben 
voorgedaan, of die ten t i jde daarvan niet, of niet vo l led ig , aan de rechter be-
kend waren. 

5. De rechter beslist, het openbaar minister ie gehoord , na verhoor of be-
hoorl i jke oproep ing van de veroordeelde. Deze kan zich door een advocaat 
of door een bijzonder daartoe gemacht igde doen bi jstaan. De advocaat of de 
gemacht igde wo rd t in de gelegenheid gesteld de nodige opmerk ingen te 
maken. 

6. De vorder ing en het verzoek, bedoeld in het tweede l id, kunnen niet 
meer worden gedaan nadat een jaar is verstreken sedert de dag waarop het 
bedrag, of het laatste gedeelte daarvan, is betaald of verhaald. 

7. De rechter kan ambtshalve bevelen dat de maatregel , hangende zijn be-
slissing, niet ten ui tvoer zal worden gelegd. Het bevel word t onverwi j ld ter 
kennis gebracht van het openbaar minister ie dat met de tenui tvoer legging is 
belast. 

8. Door verminder ing of kwi j tschelding vervalt van rechtswege een reeds 
krachtens artikel 24b van het Wetboek van Strafrecht ingetreden verhoging. 

9. De beschikking word t aan de veroordeelde betekend. Zij is niet aan 
enig gewoon rechtsmiddel onderworpen. 

Artikel 577c 

1. Indien, b i j een bevel als bedoeld in artikel 14a van het Wetboek van 
Strafrecht, stor t ing van een waarborgsom als bi jzondere voorwaarde is 
gesteld, v inden de artikelen 561, tweede l id, en derde l id, eerste zin en 572 
overeenkomstige toepassing. 

2. Voor de stort ing word t in geen geval een langere te rmi jn gesteld dan 
drie maanden, te rekenen van de dag waarop het vonnis of arrest voor ten-
ui tvoerlegging vatbaar is geworden. 

3. Teruggave van de waarborgsom geschiedt op last van het openbaar 
ministerie dat met de tenui tvoer legging van het vonnis of arrest is belast. 

S 

Artikel 578 wo rd t gelezen: 
1. Indien het openbaar minister ie overeenkomst ig artikel 74 van het Wet-

boekvan Strafrecht voorwaarden stelt ter voorkoming van de strafvervol-
g ing, bepaalt het daarbi j de termi jn binnen welke aan die voorwaarden moet 
zijn voldaan, en zo nodig tevens de plaats waar zulks moet geschieden. De 
gestelde te rmi jn kan worden ver lengd. 

2. Wanneer, b innen een jaar na vo ldoening van een bedrag als bedoeld in 
artikel 74, tweede lid onder d , van het Wetboek van Strafrecht, blijkt dat dit 
bedrag hoger is dan de som van het werkeli jke voordeel , verkregen uit of 
door middel van het strafbare feit, beveelt het openbaar minister ie - hetzij 
ambtshalve, hetzij op verzoek van de gewezen verdachte - de teruggave van 
het verschi l . 

3. Binnen veert ien dagen nadat de gewezen verdachte kennis heeft gekre-
gen van de beslissing op een overeenkomst ig het vor ige lid gedaan verzoek, 
kan hij schrifteli jk beklag doen bij het gerecht ter gri f f ie waarvan het bedrag 
is voldaan. 

4. Het beklag kan ook worden gedaan wanneer dert ig dagen zijn verstre-
ken sedert de indiening van het verzoek en daarop inmiddels nog niet is be-
slist. 

5. Acht het gerecht het beklag gegrond, dan beveelt het de teruggave van 
het in het tweede lid bedoelde verschi l . Het v i j fde, achtste en negende lid 
van artikel 577b, zijn van overeenkomstige toepassing. 
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T 

In het eerste en in het tweede lid van artikel 591a worden na de woorden 
«zonder oplegging van straf of maatregel» de volgende woorden inge-
voegd: 

en zonder dat toepassing is gegeven aan artikel 9a van het Wetboek van 
Strafrecht. 

De leden van artikel 591a worden genummerd. 

ARTIKEL III 

In de Wet op de economische delicten worden de volgende wijzigingen 
aangebracht: 

A 

Artikel 6, eerste lid, wordt gelezen: 
1. Hij, die een economisch delict begaat, wordt gestraft: 
1°. in geval van misdrijf, voorzover het betreft een economisch delict, be-

doeld in artikel 1, onder 1°, hetzij met gevangenisstraf van ten hoogste zes 
jaren en geldboete van de vijfde categorie, hetzij met één van deze straffen; 

2°. in geval van een ander misdrijf hetzij met gevangenisstraf van ten 
hoogste twee jaren en geldboete van de vierde categorie, hetzij met één van 
deze straffen; 

3°. in geval van overtreding, voor zover het betreft een economisch delict, 
bedoeld in artikel 1, onder 1°, hetzij met hechtenis van ten hoogste een jaar 
en geldboete van de vierde categorie, hetzij met één van deze straffen; 

4°. in geval van een andere overtreding, hetzij met hechtenis van ten 
hoogste zes maanden en geldboete van de derde categorie, hetzij met één 
van deze straffen. 

Indien de waarde der zaken, waarmede of met betrekking tot welke het 
economisch delict is begaan, of die geheel of gedeeltelijk door middel van 
het economisch delict zijn verkregen, hoger is dan het vierde gedeelte van 
het maximum der geldboete welke in de gevallen onder 1° tot en met 4° kan 
worden opgelegd, kan, onverminderd het bepaalde in artikel 23, zevende lid, 
van het Wetboek van Strafrecht, een geldboete worden opgelegd van de 
naast hogere categorie. 

B 

Artikel 8 wordt als volgt gelezen: 
Maatregelen zijn: 
a. de maatregelen voorzien in artikel 36a van het Wetboek van Strafrecht 

met dien verstande dat het geldbedrag bedoeld in artikel 36f van dat Wet-
boek tevens betrekking kan hebben op het voordeel verkregen uit soortgelij-
ke feiten, waaromtrent voldoende aanwijzingen bestaan dat zij door de ver-
oordeelde zijn begaan; 

b. onderbewindstelling van de onderneming van de veroordeelde, waarin 
het economisch delict is begaan, in geval van misdrijf voor een tijd van ten 
hoogste drie jaren en in geval van overtreding voor een tijd van ten hoogste 
twee jaren; 

c. het opleggen van de verplichting tot verrichting van hetgeen weder-
rechtelijk is nagelaten, tenietdoening van hetgeen wederrechtelijk is verricht 
en verrichting van prestaties tot het goedmaken van een en ander, alles op 
kosten van de veroordeelde, voor zover de rechter niet anders bepaalt. 

C 

Artikel 9, eerste lid, wordt gelezen: 
De maatregelen vermeld in artikel 8 kunnen te zamen met straffen en met 

andere maatregelen worden opgelegd. 
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D 

Artikel 12 vervalt. 

E 

Het tweede lid van artikel 13 word t gelezen: 
2. De in artikel 8 onder b vermelde maatregel vervalt door de dood van de 

veroordeelde. 

F 

In artikel 14 verval len de woorden «als bedoeld in artikel 8 onder b of c» 
alsmede de komma's , waartussen deze woorden zijn geplaatst. 

G 

In artikel 16, eerste lid onder b, vervalt : «en d» en word t in plaats van 
«maatregelen» gelezen: maatregel. 

H 

Artikel 36 wo rd t gelezen: 
Bij toepassing van artikel 74 van het Wetboek van Strafrecht kan ter voor-

koming van de strafvervolging wegens economische delicten het aldaar on-
der d bedoelde bedrag tevens betrekking hebben op het voordeel verkregen 
uit soortgel i jke fe i ten, waaromtrent vo ldoende aanwijzingen bestaan dat zij 
door de verdachte zijn begaan. 

ARTIKEL IV 

De Wet op de justi t iële documentat ie en op de verklaringen omtrent het 
gedrag word t als volgt gewi jz igd: 

a. In artikel 4, derde l id, word t het gestelde onder 2° gelezen: geldboete 
van meer dan honderd vi j f t ig gu lden; 

b. In artikel 9, derde l id, word t in plaats van «artikel 37, tweede l id, van het 
Wetboek van Strafrecht» respectievelijk «artikel 37, derde l id», gelezen: 

Artikel 37, eerste l id van het Wetboek van Strafrecht 
respectievelijk 
artikel 37, tweede lid 

ARTIKEL V 

De Krankzinnigenwet wo rd t als volgt gewi jz igd: 
In de artikelen 18, derde l id, en 27, eerste l id, word t in plaats van «artikel 

37, tweede l id, van het Wetboek van Strafrecht» gelezen: artikel 37, eerste 
l id, van het Wetboek van Strafrecht. 

ARTIKEL VI 

De Algemene wet inzake ri jksbelastingen word t als volgt gewi jz igd: 
In artikel 76, eerste l id, wo rd t in plaats van «Artikel 74 van het Wetboek van 

Strafrecht» gelezen: de artikelen 74 en 74a van het Wetboek van Strafrecht. 

ARTIKEL VII 

De Algemene wet inzake de douane en de accijnzen wordt als volgt gewi j -
z igd: 

In artikel 197, eerste l id, word t in plaats van «artikel 74 van het Wetboek 
van Strafrecht» gelezen: de artikelen 74 en 74a van het Wetboek van Straf-
recht. 
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ARTIKEL VIII 

De volledige tekst van alle artikelen van de Wetboeken van Strafrecht en 
van Strafvordering, waarin door deze wet wijzigingen worden aangebracht, 
wordt door de zorg van Onze Minister van Justitie in het Staatsblad afge-
drukt. 

ARTIKEL IX 

Deze wet treedt in werking op een door Ons te bepalen tijdstip. Wij kunnen 
bepalen dat de verschillende artikelen of onderdelen van deze wet op afzon-
derlijke tijdstippen in werking treden. 

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

Gegeven 

De Minister van Justitie, 
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