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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 Vreemdelingenwet en 
enkele andere wetten 

VERSLAG V A N DE V A S T E C O M M I S S I E V O O R J U S T I T I E 1 

Vastgesteld 6 maart 1986 

De leden van de C.DA. fractie gaven te kennen met belangstell ing van 
de voorgestelde wijzigingen te hebben kennis genomen. Onderdeel VIII 
van de Nota van wijziging (stuk nr. 7) strekt ertoe de nieuwe bepaling 
inzake de kinderpornografie, artikel 240 b van het Wetboek van Strafrecht, 
sneller in werking te doen treden. De aan het woord zijnde leden hadden 
zulks reeds bij de mondel inge behandeling in de Eerste Kamer op 2 juli 
1985 bepleit. Toen betoogde de minister evenwel niet goed te kunnen 
inzien «hoe het mogelijk is het oude artikel 240 en het nieuwe artikel 
240b naast elkaar te laten bestaan» (Handelingen Eerste Kamer, verga-
derjaar 1985 -1986 , 1452). 

Is de minister op deze opvatt ing teruggekomen? Mag thans worden 
aangenomen, dat inwerkingtreding van de nieuwe bepaling inzake de 
kinderpornografie onmiddell i jk na plaatsing van het onderhavige voorstel 
in het Staatsblad zal worden bevorderd? In zijn artikel «De competent ie 
van de economische strafrechter» (NJB 1985, blz. 1137), zo vervolgden 
deze leden, betoogt mr. A. J . A. van Dorst, dat de gevolgen van de 
wijziging van artikel 39, tweede l id, niet voldoende zijn doordacht. Zulks 
zou met name gelden voor de gevolgen met betrekking tot rechtsmiddelen. 
Naar de mening van Van Dorst, kan onder het regime van het nieuwe 
artikel 39 WED zich de situatie voordoen, dat een aantal overtredingen 
wordt ten laste gelegd, terwij l na veroordel ing te dier zake niet duideli jk is 
of, en in hoeverre, hoger beroep (c.q. cassatie of verzet) openstaat, 
aangezien het ongewijzigd gebleven artikel 51 WED niet aangeeft welke 
straffen bij elkaar mogen worden geteld bij de bepaling van de appèlgrens. 

Voorts attendeert Van Dorst erop, dat de voorgestelde wijziging van 
artikel 39 WED in verband met de nadere eis van artikel 56 WED, dat 
voor de ontvankeli jkheid van het cassatieberoep tegen een uitspraak van 
een economische kamer de indiening van een cassatieschriftuur verplicht 

MwTe'en-dë Wijkersiooth de Weerdesteyn '•• d e z i i n s i n z i e n s merkwaardige figuur oplevert, dat voortaan ook bij 
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Kuiper (CDA), Mw j H B van der Meer beroep cassatiemiddelen moeten worden voorgesteld, namelijk indien de 
(PvdA), van Veldhuizen (PvdA), Burkens beoordeling van die delicten heeft plaatsgevonden door de economische 
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Fortman (PPR), Schuurman (RPF), Van der De leden hier aan het woord zagen gaarne het commentaar van de 
Jagt (GPV) minister tegemoet. 

Eerste Kamer, vergaderjaar 1985 -1986 , 18 802, nr. 129 1 



Kan behandeling door de economische kamer plaatsvinden in het geval 
primair een commuun delict en subsidiair een economisch delict is ten 
laste gelegd? 

De wijziging maakt het mogelijk dat de economische strafrechter in 
bepaalde gevallen kennis mag nemen van commune delicten van recht-
bankniveau. Van Dorst wijst erop dat daarmee ongeveer alle gewone 
overtredingen buiten zijn bereik vallen, ook al zijn zij begaan in samenhang 
met een economisch delict c.q. liggen zij in dezelfde sfeer. Waarom is 
voor wat betreft strafbare fei ten, niet zijnde commune delicten van 
rechtbankniveau, de bestaande toestand gecontinueerd? 

Vertrouwende, dat de regering bereid is op het vorenstaande vóór de 
openbare beraadslaging schriftelijk te antwoorden, acht de commissie die 
beraadslaging voldoende voorbereid. 

De voorzitter van de commissie, 
Mevrouw Leyten-de Wijkerslooth de Weerdesteyn 

De griffier van de commissie, 
Mevrouw Dijkstra-Liesveld 
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