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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 

Bij Kabinetsmissive van 10 septem-
ber 1984, nr. 70, heeft Uwe Majesteit, 
op voordracht van de Minister van 
Justitie, bij de Raad van State ter 
overweging aanhangig gemaakt een 
voorstel van wet met memorie van 
toelichting tot partiële wijziging van 
het Wetboek van Strafrecht, het 
Wetboek van Strafvordering, de Wet 
op de rechterlijke organisatie, de Wet 
op de economische delicten, de Wet 
op de justitiële documentatie en op de 
verklaringen omtrent het gedrag, de 
Vreemdelingenwet, de Wet voorlopige 
regeling schadefonds geweldsmisdrij-
ven en de Wet indeling geldboeteca-
tegorieën. 

1. De Raad van State is van oordeel 
dat het nieuwe derde lid van artikel 39 
van de Wet op de economische 
delicten dient te leiden tot een 
aanpassing van de laatste zinsnede 
van het bestaande tweede lid. Immers 
na toevoeging van het nieuwe derde 
lid zou handhaving van de bepaling 
«welke geen kennis nemen van 
andere strafbare feiten» tot verwarring 
kunnen leiden. Taalkundig is dit 
zinsdeel overigens ook onjuist. 
Tevens kunnen dan de eerste zes 
woorden van het nieuwe derde lid 
vervallen, waarna de overige tekst kan 
worden aangepast. 

2. De wijzigingen die in artikel V 
voor de Wet op de justitiële documen-
tatie enz. worden voorgesteld zijn 
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reeds aangebracht bij artikel IV van de 
Wet van 10 december 1975 (Stb. 684), 
maar nog niet in werking getreden. 
Ingevolge artikel VII, tweede lid, van 
deze wet zouden zij later dan de 
overige bepalingen in werking treden 
(«op door Ons te bepalen tijdstippen»). 
Een koninklijk besluit daartoe is niet 
genomen. Deze leemte ware, naar het 
oordeel van de Raad, niet via dit 
wetsvoorstel te herstellen. 

De Raad van State geeft U in 
overweging het voorstel van wet te 
zenden aan de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal, nadat aan het 
vorenstaande aandacht zal zijn 
geschonken. 

De Vice-President van de Raad van 
State, 
W. Scholten 
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