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Ik heb de eer het verslag van de vaste Commissie voor Justi t ie als volgt 
te beantwoorden. 

De leden van de C.D.A.-fractie brachten de mondel inge behandeling in 
de Eerste Kamer van het wetsvoorstel tot wijziging van de pornografiebe-
palingen in herinnering. Ik had toen inderdaad twij fels over de wenseli jkheid 
van een situatie, waarin het nog bestaande maar tot verdwijning gedoemde 
artikel 240 van het Wetboek van Strafrecht, dat pornografie over de hele 
linie strafbaar stelt, zou gelden naast de nieuwe, waardevolle maar 
beperktere bepaling inzake de kinderpornografie (artikel 240b). Ik heb 
echter toen reeds gezegd de mogeli jkheden van een snellere, afzonderli jke 
invoering in artikel 240b te zullen onderzoeken, juist omdat ook ik die 
bepaling van bijzondere waarde acht. Ik ben tot de slotsom gekomen dat 
het weliswaar niet mogeli jk is nu reeds artikel 240 te laten vervallen 
- daarvoor moet de opzegging van het verdrag haar beslag hebben 
gekregen, hetgeen in juli van dit jaar geschieden zal - maar dat het wel 
mogelijk is dat artikel 240b als een lex specialis nu reeds zou kunnen 
gaan werken. Vandaar de nu voorgestelde bepaling, waardoor artikel 
240b iets eerder in werking kan treden dan de rest van de wet. De 
conclusie van dit alles is, dat de suggestie, destijds door mevrouw Leijten 
gedaan, een gelukkige is, reden waarom ik er alsnog gevolg aan heb 
gegeven. 

De aan het woord zijnde leden verwezen voorts naar het artikel van mr. 
A. J . A. van Dorst in het Nederlands Juristenblad 1985, blz. 1137, 
getiteld «De competent ie van de economische strafrechter». 

Behalve het pleidooi van de auteur om het instituut van de economische 
strafkamer op te heffen, bevat het artikel enige krit ische kanttekeningen 
bij de in dit wetsvoorstel opgenomen wijziging van artikel 39, tweede l id, 
van de Wet op de economische delicten (WED). 

Gaarne ga ik in op het verzoek van deze leden om commentaar te 
geven op de uiteenzetting van bovengenoemde auteur. 

Artikel 39 , tweede l id, zoals dat op voorstel van de Raad van State is 
komen te luiden, bepaalt allereerst dat de behandeling van zaken betref-
fende economische del icten bij uitsluit ing geschiedt door de economische 
kamers. Daarmee blijft het principiële uitgangspunt gehandhaafd dat de 
berechting van feiten, welke schadelijk zijn voor het economisch leven 
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(zie de considerans van de WED) blijft opgedragen aan speciaal daartoe 
aangewezen kamers van de rechtbanken. Deze kamers zijn - thans nog -
op grond van de woorden «bij uitsluiting» niet bevoegd om kennis te 
nemen van commune delicten (Zie H.R. 27 november 1979, N.J. 1980, 
121). In de memorie van toelichting is aangegeven dat in de praktijk blijkt 
dan het plegen van economische delicten steeds vaker samenvalt met 
misdrijven waarvan de rechtbank in eerste aanleg kennis neemt. Daarom 
wordt in dit ontwerp voorgesteld om in de hier bedoelde gevallen 
voortaan de economische strafkamer bevoegd te verklaren van beide 
categorieën delicten kennis te nemen. Het moet, het zij hier met nadruk 
vermeld, om samenval van èn een economisch èn een commuun delict 
gaan. Normaliter zou de berechting van deze delicten voor twee afzon-
derlijke rechterlijke instanties geschieden. Uit een oogpunt van doelmatige 
rechtspleging wordt voorgesteld de berechting voortaan aan één instantie 
op te dragen. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan een lang gekoesterde 
wens van het openbaar ministerie. 

De uitspraak van de (meervoudige of enkelvoudige) economische 
kamer bevat een oordeel over het economische delict èn over het 
commune delict. De vraag welke rechtsmiddelen tegen deze uitspraak 
openstaan laat zich aldus beantwoorden. Artikel 51 WED bepaalt, dat 
tegen een vonnis van de rechtbank, ter zake van een economisch delict 
gewezen, hoger beroep openstaat in de in dat artikel bedoelde gevallen. 
Voor de vraag of krachtens dit artikel beroep mogelijk is, dient dan ook te 
worden nagegaan of aan de in het artikel bedoelde voorwaarden is 
voldaan. In bovenvermelde publicatie is de vraag opgeworpen welke 
straffen bij elkaar mogen worden geteld bij de bepaling van de appèlgrens. 

De vraag naar het optellen van straffen is in het geheel niet aan de 
orde. Voor wat betreft de onderhavige situatie valt een vergelijking te 
maken met de situatie waarin sprake is van voeging van zaken. Van 
voeging wordt gesproken als aan één verdachte in één (zgn. cumulatieve) 
telastelegging meerdere feiten worden verweten. De voeging heeft tot 
gevolg dat de zaken gelijktijdig worden berecht en bij één vonnis uitspraak 
wordt gedaan. Het verband tussen de gevoegde zaken is echter niet 
onverbrekelijk, want het hoger beroep kan op grond van artikel 407, 
tweede lid, Sv. tot een of meer van de gevoegde zaken beperkt worden. 
Een zaak, die niet voor hoger beroep vatbaar is, verandert door de 
voeging niet in dat opzicht. Indien op grond van artikel 51 WED het 
economisch delict appellabel is, wil dat nog niet zeggen dat zulks ook 
geldt voor het commune delict. Of dit laatste het geval is, zal moeten 
worden beoordeeld aan de hand van de geldende regels van het Wetboek 
van Strafvordering en de Wet op de rechterlijke organisatie. 

In bovenbedoelde publicatie wordt voorts gesteld dat de onderhavige 
wetswijziging in samenhang met artikel 56 WED zou meebrengen dat 
voortaan ook bij niet-economische delicten op straffe van niet-ontvanke-
lijkheid van het beroep in cassatie middelen moeten worden voorgesteld, 
namelijk indien de boordeling van die delicten heeft plaatsgevonden door 
de economische strafkamer. 

Artikel 56 spreekt van «uitspraak van een economische kamer van een 
gerecht» hetgeen mede een uitspraak over een commuun delict kan 
inhouden. In dat geval zal bij het beroep in cassatie inderdaad een 
schriftuur houdende de middelen moeten worden ingediend. De afwijking 
van artikel 433, tweede lid, Sv, welke daarvan het gevolg is, heeft meer 
theoretische dan praktische betekenis. Bij de commune delicten waar het 
in casu om zal gaan, zullen nagenoeg altijd middelen worden aangevoerd. 

De aan het woord zijnde leden vragen of de behandeling door de 
economische strafkamer kan plaatsvinden in het geval primair een 
commuun delict en subsidiair een economisch delict ten laste is gelegd. 

In het nader rapport betreffende het voorstel van wet houdende 
strafbaarstelling van ernstige milieucriminaliteit (Kamerstukken II, 
1984-1985, 19 020, Bijlage C) is onder punt 6 aangegeven dat de 
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onderhavige wetswijziging de economische strafkamer nog niet bevoegd 
maakt tot de door deze leden bedoelde behandeling. Het gaat bij de 
wijziging van artikel 39 , tweede l id, WED om de samenval van twee 
del icten, waarvan het één een economisch delict betreft en het ander 
een commuun delict. 

De onderhavige wetswi jz iging, zo beantwoord ik een desbetreffende 
laatste vraag van de leden van de fractie van het CDA, maakt het niet 
mogeli jk dat de economische strafkamer kennis kan nemen van een 
gewone overtreding, begaan in samenhang met een economisch delict. 

Het opnemen in het ontwerp van zodanige mogeli jkheid is destijds wel 
ter sprake gekomen bij het inwinnen van de ambtsberichten van het 
openbaar ministerie. Bij de overgrote meerderheid bleek evenwel aan 
zodanige wetswijziging geen behoefte te bestaan, reden waarom ik die 
mogeli jkheid ook verder niet heb overwogen. 

De Minister van Just i t ie, 
F. Korthals Altes 
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