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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 

Blijkens de mededeling van de 
Directeur van Uw Kabinet van 10 
september 1984, nr. 17, machtigde 
Uwe Majesteit de Raad van State, zijn 
advies betreffende het bovenvermelde 
voorstel rechtstreeks aan mij te doen 
toezenden. 

Dit advies, gedateerd 13 november 
1984, nr. W03.84.0506/07.4.46, moge 
ik U hierbij doen toekomen. 

De Raad 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. Ik onderschrijf de opmer-
king van de Raad dat na toevoeging 
van het nieuwe derde lid handhaving 
van de bepaling «welke geen kennis 
nemen van andere strafbare feiten» 
tot verwarring zou kunnen leiden. 
Door schrapping van deze woorden 
en door opneming van de inhoud van 
het nieuwe derde lid in het bestaande 
tweede lid, wordt mijns inziens het 
beste tegemoet gekomen aan de 
opmerking van de Raad. Het wetsvoor-
stel is in de aangegeven zin aangepast. 

De opmerking van de Raad over de 
wijzigingen die in het oorspronkelijke 
Artikel V voor de Wet op de justitiële 
documentatie etc. waren voorgesteld, 
heeft ertoe geleid dat ik het nemen 
van een Koninklijk besluit zal bevorde-
ren, houdende de inwerkingtreding 
van artikel IV van de Wet van 10 
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december 1975, Stb. 684. Het wets-
voorstel is aldus gewijzigd, dat Artikel 
V is komen te vervallen. 

Overigens is het wetsvoorstel in die 
zin gewijzigd, dat het oorspronkelijke 
onderdeel F van Artikel I is geschrapt. 
Deze wijziging, welke ertoe strekte 
artikel 83 van het Wetboek van 
Strafrecht in overeenstemming te 
brengen met de nieuwe grondwettelij-
ke nummering, kan achterwege 
blijven, nu in het bij de Staten-Generaal 
aanhangige voorstel van Wet over-
dracht tenuitvoerlegging strafvonnis-
sen (kamerstukken II 18129) wordt 
voorgesteld artikel 83 geheel te laten 
vervallen. 

Ik veroorloof mij U in overweging te 
geven, het hierbij gevoegde gewijzigde 
voorstel van wet en de daarmee in 
overeenstemming gebrachte, overeen-
komstig het vorenstaande gewijzigde 
memorie van toelichting aan de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal te 
zenden. 

De Ministervan Justitie, 
F. Korthals Altes 
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