
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 
Vergaderjaar 1984-1985 

18802 Partiële wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het 
Wetboek van Strafvordering, de Wet op de rechterlijke 
organisatie, de Wet op de economische delicten, de 
Vreemdelingenwet, de Wet voorlopige regeling 
schadefonds geweldsmisdrijven en de Wet indeling 
geldboetecategorieën 

OORSPRONKELIJKE TEKST VAN HET VOORSTEL VAN WET EN VAN DE 
MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS VOORGELEGD AAN DE RAAD VAN 
STATE EN VOOR ZOVER NADIEN GEWIJZIGD 

I. VOORSTEL VAN WET 

In het intitulé en in de considerans 
was de Wet op de justitiële documen-
tatie en op de verklaringen omtrent 
het gedrag vermeld. 

Artikel I 

onderdeel F 
In artikel 83 wordt «artikel 7» 

vervangen door: artikel 2 

Artikel IV 

onderdeel B 
Aan artikel 39 wordt een derde lid 

toegevoegd, luidende: 
3. In afwijking van het tweede lid is 

de economische strafkamer ook 
bevoegd kennis te nemen van 
strafbare feiten, waarvan de arrondis-
sementsrechtbank volgens de regelen 
van artikel 56, eerste lid, van de Wet 
op de rechterlijke organisatie kennis-
neemt, indien deze strafbare feiten 
zijn begaan in samenhang met één of 
meer economische delicten, mits te 
zamen telastegelegd met die economi-
sche delicten. 

Artikel V 

In de Wet op de justitiële documen-
tatie en op de verklaringen omtrent 
het gedrag worden de volgende 
wijzigingen aangebracht. 

Artikel 7, derde lid, onder c, vervalt, 
terwijl de punt-komma achter het 
gestelde onder b wordt vervangen 
dooreen punt. 

B 
Artikel 9, eerste lid, tweede volzin, 

vervalt. 

II. MEMORIE VAN TOELICHTING 

Artikel I 

onderdeel F. Deze wijziging strekt 
ertoe het onderhavige artikel in 
overeenstemming te brengen met de 
nieuwe grondwettelijke nummering. 

Artikel V 

Aen B. Artikel 13d van het Wetboek 
van Strafrecht is vervallen bij de wet 
van 10 oktober 1975, Stb. 684, zodat 
de verwijzing ernaar in de onderhavige 
artikelen van de Wet op de justitiële 
documentatie etc. kan vervallen. 
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