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Partiële wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het 
Wetboek van Strafvordering, de Wet op de rechterlijke 
organisatie, de Wet op de economische delicten, de 
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schadefonds geweldsmisdrijven en de Wet indeling 
geldboetecategorieën 

Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van Wet tot 
partiële wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van 
Strafvordering, de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet op de econo-
mische delicten, de Vreemdelingenwet, de Wet voorlopige regeling 
schadefonds geweldsmisdrijven en de Wet indeling geldboetecategorieën. 

De toelichtende memorie (en bijlagen), die het Wetsvoorstel vergezelt, 
bevat de gronden waarop het rust. 

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 

's-Gravenhage, 17 december 1984 Beatrix 

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET 

Wij Beatrix, 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 in het 

Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, de Wet op de 
rechterlijke organisatie, de Wet op de economische delicten, de Vreemde-
lingenwet, de Wet voorlopige regeling schadefonds geweldsmisdrijven en 
de Wet indeling geldboetecategorieën enige wijzigingen van merendeels 
ondergeschikte aard 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 goed-
vinden en verstaan bij deze: 

Artikel I 

Het Wetboek van Strafrecht wordt als volgt gewijzigd: 

A 

In artikel 24 wordt tussen «Bij» en «vaststelling» ingevoegd: de 
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B 

Aan artikel 24b, eerste lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende: Het 
openbaar ministerie wijst de veroordeelde op het bepaalde in het tweede 
lid. 

C 

Artikel 24b, tweede lid, komt aldus te luiden: 
2. Is het overeenkomstig het eerste lid verhoogde bedrag na verloop van 

de bij de aanmaning gestelde termijn geheel often dele onbetaald gebleven, 
dan wordt het bedrag, dan wel het nog verschuldigde gedeelte daarvan, 
van rechtswege verder verhoogd met een vijfde, doch ten minste met 
vijftig gulden. 

D 

Artikel 24b, derde lid, komt aldus te luiden: 
3. Een geldboete die krachtens een rechterlijke beslissing overeenkomstig 

artikel 24a in gedeelten mag worden voldaan, of ten aanzien waarvan het 
openbaar ministerie betaling in termijnen heeft toegestaan, is onmiddellijk 
in haar geheel opeisbaar, zodra een verhoging krachtens het eerste lid is 
ingetreden. 

E 

In artikel 31, eerste lid, onder 3°, wordt de punt aan het slot gewijzigd in 
een punt-komma. Toegevoegd wordt: 

4°. bij afzonderlijke oplegging, voor een tijd van ten minste twee en ten 
hoogste vijf jaren. 

F 

In artikel 455, tweede lid, onder i, wordt «aan te brengen of aangebracht 
te laten» vervangen door: aanbrengen of aangebracht laten. 

G 

Artikel 471, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd: 
Onder 1° en 2° worden de woorden «en waar» geschrapt. 

Artikel II 

Het Wetboek van Strafvordering wordt als volgt gewijzigd: 

A 

In artikel 12f, eerste lid, eerste volzin, vervallen de woorden: door een 
advocaat 

B 

In artikel 71, eerste lid, wordt «beschikking» vervangen door: beslissing 

C 

Het vijfde lid van artikel 539v vervalt. Het zesde lid van artikel 539v wordt 
vernummerd tot vijfde lid. 
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Artikel III 

De Wet op de rechterlijke organisatie wordt als volgt gewijzigd: 
In artikel 20 wordt «artikel 175 der Grondwet» vervangen door: artikel 

121 van de Grondwet. 

Artikel IV 

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

A 

In artikel 8, onder a, wordt «Titel IIA van het Wetboek van Strafrecht» 
vervangen door: Titel IIA van het Eerste Boek van het Wetboek van Strafrecht. 

B 

Artikel 39, tweede lid, komt aldus te luiden: 
2. De behandeling van zaken betreffende economische delicten geschiedt 

bij uitsluiting door de economische kamers. Deze zijn ook bevoegd kennis 
te nemen van strafbare feiten, waarvan de arrondissementsrechtbank 
volgens de regelen van artikel 56, eerste lid, van de Wet op de rechterlijke 
organisatie in eerste aanleg kennisneemt, indien deze strafbare feiten zijn 
begaan in samenhang met één of meer economische delicten, mits te 
zamen telastegelegd met die economische delicten. 

C 

De tweede volzin van artikel 47 vervalt. 

D 

Artikel 48, eerste lid, aanhef, komt aldus te luiden: 
1. Op het rechtsgeding voor de economische politierechter zijn de 

artikelen 367, 369 tot en met 381, alsmede 398, onder 2°, van het Wetboek 
van Strafvordering van overeenkomstige toepassing, met dien verstande 
dat: 

Artikel 51 wordt als volgt gewijzigd: 
1. Het eerste lid, onder 2°, wordt vervangen door de volgende zinsneden: 
2°. geen andere straf of maatregel, te zamen een totale last van vijfhonderd 

gulden niet te boven gaande, is opgelegd dan: 
a. geldboete; 
b. verbeurdverklaring, waarbij de geldswaarde van het verbeurdverklaar-

de is geschat; 
c. voldoening van een geldbedrag, als bedoeld in artikel 36e van het 

Wetboek van Strafrecht; 
3°. geen andere straf of maatregel is opgelegd dan berisping. 
2. In het tweede lid, onder 2°., wordt «lid 1, onder 2°.» vervangen door: 

lid 1, onder 2°. en 3°. 

Artikel V 

De Vreemdelingenwet wordt als volgt gewijzigd: 
In artikel 21, eerste lid, onder d, wordt «een overeenkomst als bedoeld in 

artikel 60» vervangen door: een verdrag als bedoeld in artikel 91. 
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Artikel VI 

De Wet voorlopige regeling schadefonds geweldsmisdrijven wordt als 
volgt gewijzigd: 

In artikel 7, eerste lid, wordt tussen de tweede en derde volzin een 
nieuwe volzin gevoegd, luidende: 

Een na afloop van de termijn ingediend verzoek is niettemin ontvankelijk, 
indien blijkt dat het verzoek zo spoedig is ingediend als redelijkerwijs kon 
worden verlangd. 

Artikel VII 

De Wet indeling geldboetecategorieën wordt als volgt gewijzigd: 
In onderdeel GG, onder f, wordt «artikel 477bis» vervangen door: artikel 

477a. 

Artikel VIII 

Artikel I, onderdeel C, en Artikel I, onderdeel D, van deze wet hebben 
geen gevolgen voor veroordelingen tot geldboete, die vóór de dag waarop 
deze artikelonderdelen in werking treden, reeds onherroepelijk zijn gewor-
den. 

Artikel IX 

Artikel II, onderdeel B, Artikel IV, onderdeel B en Artikel IV, onderdeel D 
van deze wet hebben geen gevolgen voor strafzaken, die vóór de dag 
waarop deze artikelonderdelen in werking treden reeds ter terechtzitting in 
eerste aanleg aanhangig zijn gemaakt. 

Artikel X 

Artikel I, onderdelen B tot en met D, van 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 wie zulks aangaat, 
aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister van Justitie, 
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