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Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING 

Ontvangen 5 november 1985 

Het wetsvoorstel wordt als volgt gewijzigd: 

I 
In het intituléen in de beweegreden worden «, de Wet voorlopige 

regeling schadefonds geweldsmisdrijven en de Wet indeling geldboetecate-
gorieën» vervangen door: en enkele andere wetten 

II 

Artikel I wordt als volgt gewijzigd: 
Na onderdeel E wordt, onder verlettering van de onderdelen F en G tot G 

en H, een nieuw onderdeel F ingevoegd, luidende: 
In artikel 74b, eerste lid, wordt «artikel 12» vervangen door: artikel 12k. 

III 

Na Artikel I worden, onder vernummering van de Artikelen II tot en met 
V tot IV tot en met VII, een nieuw Artikel II en een nieuw Artikel III ingevoegd, 
luidende: 

Artikel II 

De Wet van 28 februari 1981 (Stb. 69) tot vaststelling van bepalingen 
betreffende 's Rijks waterstaatswerken wordt als volgt gewijzigd: 

Artikel 2 komt als volgt te luiden: 
Overtreding van de bepalingen van een in artikel 1 bedoelde algemene 

maatregel van bestuur wordt gestraft met: 
a. hechtenis van ten hoogste zestig dagen of geldboete van de tweede 

categorie, indien het een overtreding betreft van de in artikel 1, onder 1°, 
bedoelde bepalingen, welke is gepleegd ten aanzien van wateren die zijn 
bestemd om te worden bevaren door zeeschepen, en, indien het een 
overtreding betreft van de in artikel 1, onder 2° en 3°, bedoelde bepalingen, 
welke is gepleegd in, op, onder tegen werken die in deze bepalingen zijn 
vermeld en die liggen in, over, onder, langs of bij de hierbij bedoelde 
wateren; 
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b. geldboete van de eerste categorie indien het een overtreding betreft 
van de andere in artikel 1 bedoelde bepalingen. 

Artikel III 

De Telegraaf" en Telefoonwet 1904 (Stb. nr. 7) wordt als volgt gewijzigd: 
Artikel 3 ter, elfde lid, komt als volgt te luiden: 
Overtreding van de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur 

ingevolge het vijfde, zesde, achtste en negende lid te geven voorschriften 
wordt, voor zover daartegen niet reeds bij deze wet is voorzien en voor 
zover uitdrukkelijk als strafbaar feit aangemerkt, gestraft met hechtenis van 
ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde categorie. Indien 
tijdens het plegen van de overtreding nog geen jaar is verlopen sedert een 
vroegere veroordeling van de schuldige wegens eenzelfde overtreding 
onherroepelijk is geworden, kan de rechter hechtenis tot het dubbele van 
het hiervoor bepaalde maximum uitspreken. 

IV 

Artikel IV (nieuw) wordt als volgt gewijzigd: 
1. Onderdeel B vervalt. 
2. Na verlettering van onderdeel C tot B wordt een nieuw onderdeel C 

ingevoegd, luidende: 
In artikel 588, eerste en vierde lid, wordt «of uiterlijk vijf dagen nadien» 

vervangen door: en uiterlijk vijf dagen nadien 

V 

Artikel VI (nieuw) wordt als volgt gewijzigd: 
1. Na verlettering van de onderdelen A tot en met E tot B tot en met F 

wordt een nieuw onderdeel A ingevoegd, luidende: 
In artikel 1, onder 4°, vervallen de woorden: de Uitverkopenwet 1956, de 

artikelen 2, 5, tweede lid, 7, 8, derde lid, 15-17 en - voorzover aangeduid 
als strafbare feiten - 14; 

2. In onderdeel C (nieuw), wordt «, mits te zamen telastgelegd met die 
economische delicten» vervangen door: mits te zamen telastegelegd met 
één of meer van die economische delicten. 

VI 

De onder Artikel VII (nieuw) voorgestelde wijziging van de Vreemdelin-
genwet wordt als volgt gewijzigd: 

Na «artikel 21, eerste lid, onder d,» wordt toegevoegd: en artikel 49 

VII 

Na Artikel VII (nieuw) wordt, onder vernummering van de Artikelen VI tot 
en met VII tot IX tot en met X, een nieuw artikel VIII ingevoegd, luidende: 

Artikel VIII 

De Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen wordt als 
volgt gewijzigd: 

In de bijlage, bedoeld in artikel 6, vervallen onder het hoofd «Departement 
van Buitenlandse Zaken», onderdeel 1, alsmede de aanduiding: «2.» voor 
het tweede onderdeel. 

VIII 

Na Artikel X (nieuw) wordt, onder vernummering van de Artikelen VIII tot 
en met X tot XII tot en met XIV, een nieuw Artikel XI ingevoegd, luidende: 
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Artikel XI 

Artikel IV, eerste lid, van de Wet van 3 juli 1985, Stb. 385, tot wijziging 
van artikel 240 van het Wetboek van Strafrecht en van enige andere 
bepalingen, komt als volgt te luiden: 

1. De artikelen I en II van deze wet treden in werking op een bij koninklijk 
besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen 
daarvan verschillend kan worden gesteld. 

IX 

In Artikel XIII (nieuw) wordt «Artikel IV, onderdeel B en Artikel IV, 
onderdeel D van deze wet» vervangen door: Artikel VI, onderdeel C en 
Artikel VI, onderdeel E van deze wet. 

TOELICHTING 

I. De wijziging van het intitulé en van de beweegreden vloeit voort uit 
de wijzigingen, voorgesteld onder III, VII en VIII. 

II. Bij de Wet van 8 november 1984 (Stb. 551) tot herziening van de 
bepalingen van het Wetboek van Strafvordering omtrent het beklag over 
het niet of niet verder vervolgen van stafbare feiten is artikel 12 van het 
Wetboek van Strafvordering vervangen door de artikelen 12a tot en met 
12p. De verwijzing in artikel 74b, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht 
klopt daarom thans niet meer. Deze omissie wordt hierbij hersteld. 

III. De wijziging van de Wet op 28 februari 1891 (Stb. 69) tot vaststelling 
van bepalingen betreffende 's Rijks waterstaatswerken, en van de Telegraaf-
en Telefoonwet 1904 betreft een technische aanpassing van de strafbepa-
lingen aan artikel 89, tweede lid, tweede volzin, van de Grondwet. Ingevolge 
dit artikel dient de wet de op te leggen straf te bepalen. De beide genoemde 
wetten bieden evenwel nog de mogelijkheid bij algemene maatregel van 
bestuur de hoogte van de straf te bepalen. Aanpassing op korte termijn is 
nodig in verband met nieuwe algemene maatregelen van bestuur die 
voorschriften bevatten die door straf dienen te worden gehandhaafd. 

IV 1. Deze wijziging is toegelicht aan het slot van de Nota naar aanleiding 
van het verslag. 

IV 2. Tijdens de mondelinge behandeling in de Eerste Kamer van het 
wetsontwerp dat leidde tot de Wet van 24 april 1985, Stb. 236, houdende 
nadere wijziging van de voorschriften omtrent de wijze van kennisgeving 
van gerechtelijke mededeling in strafzaken, heb ik deze wijziging van artikel 
588 Sv. welke een technisch detail betreft, toegezegd (Hand. I 1984/1985 blz. 
870-871). 

V. 1. De Uitverkopenwet 1956 is ingetrokken bij de wet van 3 oktober 
1984, Stb. 480, zodat de verwijzing ernaar in artikel 1, onder 4°, van de Wet 
op de economische delicten kan vervallen. 

V. 2. Deze wijziging is reeds toegelicht in de nota naar aanleiding van 
het verslag. 

VI. Behalve artikel 21, eerste lid, onder d, van de Vreemdelingenwet, 
dient ook artikel 49 van deze wet aan de nieuwe grondwettelijke nummering 
te worden aangepast. 

VIII. In de bijlage, bedoeld in Artikel 6 van de Wet Arob (zgn. negetieve 
lijst), staat thans onder het hoofd «Departement van Buitenlandse Zaken» 
nog vermeld het Reglement van de Buitenlandse Dienst 1951. Bij de Wet 
van September 1984, Stb. 461, tot wijziging van de Ambtenarenwet 1929, 
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de Wet rechtstoestand dienstplichtigen en enige andere wetten (in werking 
getreden op 1 november 1984) is voor ambtenaren, behorende tot het 
personeel van de buitenlandse dienst, voorzien in rechtsbescherming door 
de ambtenarenrechter. Dit geschiedde door schrapping van de woorden 
«hier te lande» in artikel 1, eerste lid, van de Ambtenarenwet 1929. In 
afwachting van regeling van rechtsbescherming voor deze ambtenaren 
was bovenbedoeld relement geplaatst op de hierboven vermelde negatieve 
lijst teneinde te voorkomen dat voor deze ambtenaren tegen beschikkingen 
krachtens dit reglement voorzieningen ingevolge de Wet Arob zouden 
opstaan. Ingevolge artikel 5, onderdeel d juncto artikel 1, aanhef en 
onderdeel d, van de Wet Arob staan geen Arob-voorzieningen open, 
wanneer een andere administratiefrechtelijke voorziening openstaat of 
heeft gestaan. In casu staat thans rechtsbescherming door de ambtenaren-
rechter open; dientengevolge is vermelding van het reglement op de 
negatieve lijst niet meer nodig. Daartoe strekt deze, puur technische, 
wijziging. 

VIII. De wijziging van artikel IV, eerste lid, van de Wet tot wijziging van 
artikel 240 van het Wetboek van Strafrecht en van enige andere bepalingen, 
is wenselijk, aangezien dat artikel, zoals het thans luidt, geen inwerkingtre-
ding van afzonderlijke bepalingen uit die wet mogelijk maakt. Dit is, bij 
nader inzien, thans wel wenselijk ten aanzien van de nieuwe bepaling 
inzake de kinderpornografie (artikel 240b Sr.). De wet voorziet tevens in een 
schrapping van het bestaande artikel 240 van het Wetboek van Strafrecht. 
De inwerkingtreding van de bepaling die daarin voorziet zal eerst mogelijk 
zijn een jaar nadat het pornografieverdrag van 1923 is opgezegd. Zou nu de 
inwerkingtreding van de verschillende bepalingen niet op verschillende 
tijdstippen kunnen plaats vinden, dan zou de - op korte termijn wenselijke -
invoering van de bepaling inzake kinderpornografie, die naast en met 
voorlopig behoud van het bestaande artikel een plaats in het Wetboek kan 
vinden, nodeloos worden opgehouden. 

IX. De verwijzingen in Artikel XIII (nieuw) naar de onderscheidene artikel-
onderdelen dienen te worden aangepast in verband met de in deze nota 
van wijziging opgenomen toevoegingen van nieuwe artikelen aan het 
wetsvoorstel. 

De Minister van Justitie, 
F. Korthals Altes 
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