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Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 

I. Algemeen deel 

1. Op 1 mei 1983 trad de Wet vermogenssancties (Stb. 1 53) in 
werking. Een onderdeel van deze wet was het systeem van geldboeteca-
tegorieën, zoals thans is neergelegd in artikel 23, derde tot en met 
achtste lid, van het Wetboek van Strafrecht. Het houdt in dat de geldboete 
die voor een strafbaar feit ten hoogste kan worden opgelegd, gelijk is aan 
het bedrag van de categorie die voor dat feit is bepaald. Er zijn zes 
categorieën: 

de eerste categorie, vijfhonderd gulden 
de tweede categorie, vijfduizend gulden 
de derde categorie, tienduizend gulden 
de vierde categorie, vijfentwintigduizend gulden 
de vijfde categorie, honderdduizend gulden 
de zesde, categorie, één miljoen gulden. 
Bij veroordeling van een rechtspersoon, een vennootschap, maatschap 

of doelvermogen, kan een geldboete worden opgelegd van de naast 
hogere geldboetecategorie. 

2. Het systeem van geldboetecategorieën brengt met zich mee dat 
voor elk strafbaar feit een geldboetecategorie wordt bepaald. Dit geldt 
niet alleen voor de feiten die zijn strafbaar gesteld in het Wetboek van 
Strafrecht. Ingevolge artikel 91 van dit wetboek is het systeem van 
geldboetecategorieën ook toepasselijk op feiten waarop bij andere 
wetten of verordeningen straf is gesteld. Zolang echter niet alle strafbe-
palingen aan het nieuwe systeem zijn aangepast zijn bij wijze van over-
gangsregiem de leden vijf en zes van artikel 23 van toepassing. Voor 
overtredingen kan de rechter een geldboete van de eerste, voor misdrijven 
een geldboete van de derde categorie opleggen, tenzij in de strafbepaling 
zelf een hogere boete wordt genoemd. 

3. Een eerste aanpassing van strafbepalingen vond plaats in de Wet 
indeling geldboetecategorieën (Stb. 1984, 91), die op 1 mei 1984 in 
werking trad. Daarbij zijn de feiten vervat in het Wetboek van Strafrecht 
en in andere wetten waarvan de Minister van Justitie de eerste onderge-
tekende is, ingedeeld in geldboetecategorieën. Tevens zijn daarbij enkele 
andere wetten aangepast, waarin strafbare feiten zijn opgenomen die 
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veelvuldig worden gepleegd, zoals de gemeentewet, de Wegenverkeerswet 
en de Opiumwet. Het thans voorliggende wetsvoorstel strekt ertoe de 
aanpassing van strafbepaling aan het systeem van geldboetecategorieën 
te voltooien. De voorbereiding hiervan heeft meer tijd genomen dan 
aanvankelijk was voorzien, onder meer als gevolg van het hiervoor 
vereiste overleg met bijna alle departementen. Uiteraard zal in nieuwe 
stratbepalingen reeds meteen een geldboetecategorie worden bepaald. 
Vergelijk ook punt 65 van de Aanwijzingen voor de wetgevingstechniek 
(Stcrt. 1984, 52). 

4. Bij de indeling in geldboetecategorieën is in beginsel vastgehouden 
aan de criteria die zijn gehanteerd in de reeds genoemde Wet indeling 
geldboetecategorieën. Deze criteria staan vermeld in de memorie van 
toelichting (Tweede Kamer 1981-1982, 17524, nrs. 1-4, blz. 32 en 33). 
Zij komen neer op het volgende. 

Voor overtredingen: 
a. feiten waarop thans een geldboete van ten hoogste 200 gulden en 

een vrijheidsstraf van minder dan twee weken is gesteld: categorie I (500 
gulden) 

b. feiten waarop thans een geldboete van 2000 gulden of minder, 
doch meer dan 200 gulden is gesteld en die waarop een vrijheidsstraf van 
twee weken of meer staat: categorie II (5000 gulden) 

c. feiten waarop thans een geldboete van meer dan 2000 gulden en 
die waarop een vrijheidsstraf van meer dan vier maanden staat: categorie 
III (10000 gulden) 

Voor misdrijven: 
d. feiten waarop thans een vrijheidsstraf van vier maanden of minder is 

gesteld: categorie II (5000 gulden) 
e. feiten waarop thans meer dan vier maanden doch ten hoogste een 

jaar vrijheidsstraf staat: categorie III (10000 gulden) 
f. feiten waarop thans meer dan een jaar doch ten hoogste zes jaar 

vrijheidsstraf staat: categorie IV (25 000 gulden) 
g. feiten waarop thans meer dan zes jaar vrijheidsstraf staat: categorie 

V (100000 gulden) 
Hantering van deze criteria leidt er toe dat bijvoorbeeld een strafbepaling 

met een boete van 5000 gulden wordt ingedeeld niet in de tweede (5000 
gulden), maar in de derde categorie (10000 gulden). 

Verder speelt ook de vrijheidsstraf die op het feit is gesteld een rol. Dit 
hangt samen met het oude artikel 24 van het Wetboek van Strafrecht dat 
het mogelijk maakte een geldboete van 10 000 gulden op te leggen 
indien een vrijheidsstraf mogelijk was van niet meer dan drie maanden en 
20000 gulden indien een vrijheidsstraf mogelijk was van meer dan drie 
maanden. Dit artikel is vervallen met de inwerkingtreding van de Wet 
vermogenssancties. 

5. In beginsel is vastgehouden aan de hantering van deze criteria en is 
afgezien van een herwaardering van de straf die op een verboden 
gedraging is gesteld. Praktisch is een herwaardering in dit kader niet 
goed mogelijk omdat slechts de geldboete aan de orde is en niet de 
vrijheidsstraf. Meer principieel lijkt echter een herwaardering van de straf, 
hetzij naar boven hetzij naar beneden, meer op zijn plaats bij herziening 
van de betreffende wet zelf. Ik verwijs ook naar de discussie die hierover 
is gevoerd bij de schriftelijke behandeling van de Wet indeling geldboete-
categorieën (Tweede Kamer, 1982-1 983, 1 7 524, nr. 5, blz. 2 en 5 en nr. 
6, blz. 4, 5 en 8). In het onderhavige wetsvoorstel vloeit een afwijking van 
de indelingscriteria soms voort uit overwegingen van systematiek. 
Hiervan is sprake bij de speciale strafverhogende omstandigheden en 
wanneer in de bestaande wetgeving een hogere straf is gesteld in geval 
van recidive. Ik ga hierop nader in. 
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6. Speciale strafverhogende omstandigheden kunnen onder meer 
betrekking hebben op de kwaliteit van de dader of op de omstandigheden 
waaronder het feit is begaan. In de memorie van toelichting bij de Wet 
indeling geldboetecategorieën (Tweede Kamer, 1981-1982, 17 524, nrs. 
1-4, blz. 34) ging mijn ambtsvoorganger reeds op dit vraagstuk in 
verband met de indeling in geldboetecategorieën in. In de Wet vermo-
genssancties is bij de wijziging van bijvoorbeeld artikelen 44, 58 en 421 
tot en met 423 van het Wetboek van Strafrecht gekozen voor een 
beperking van de strafverhoging tot de vrijheidsstraf. In het onderhavige 
wetsvoorstel is aan deze keuze vastgehouden. Daar waar in bijzondere 
wetten bepaalde omstandigheden leiden tot verhoging van de straf, is 
deze verhoging beperkt tot de vrijheidsst.af, indien deze tevens op het 
feit is gesteld. Strafverhogende omstandigheden werken dus niet door in 
die zin dat bijvoorbeeld een naast hogere geldboetecategorie in aanmerking 
zou komen. 

7. Eén van de strafverhogende omstandigheden vormt in sommige 
bijzondere wetten de recidive. Over het algemeen is een uitgewerkte 
regeling met bijzondere strafmaxima voor eerste en tweede recidive niet 
in overeenstemming met de ruime vrijheid die de rechter tegenwoordig 
wordt gelaten in de straftoemeting. In de praktijk blijkt deze straffen op te 
leggen die ver beneden het maximum liggen dat op het betrokken feit is 
gesteld. Daardoor is er ruimte in gevallen van ernstige recidive het 
maximum dichter te naderen. De noodzaak voor een uitgewerkte recidi-
veregeling is daarom niet aanwezig. Uit een oogpunt van deregulering is 
het gewenst zo veel mogelijk één strafmaximum voor een bepaald 
strafbaar feit vast te stellen. Het systeem van geldboetecategorieën geeft 
trouwens zelf reeds aan dat er, althans wat de boete betreft, geen plaats 
is voor een overdreven differentiatie van maximum straffen. Daar waar in 
de regel voor overtreding van bijzondere wetten toch een geldboete en 
geen vrijheidsstraf pleegt te worden opgelegd, heeft het weinig zin bij een 
gelijkblijvend boetemaximum de vrijheidsstraf naar de mate van recidive 
te differentiëren. In deze gevallen is in dit wetsvoorstel daarom uitzondering 
gemaakt op de regel dat slechts de geldboete is aangepast en de 
vrijheidsstraf ongemoeid is gelaten. In de gevallen waarin van deze regel 
wordt afgeweken is dit gemotiveerd in de artikelsgewijze toelichting. 

8. De aanpassing maakt het in sommige gevallen noodzakelijk tevens 
uitvoering te geven aan artikel 89, tweede lid, tweede volzin, van de 
Grondwet, dat voorschrijft dat de wet de op te leggen straffen bepaalt. Dit 
heeft tot gevolg dat wetten thans niet meer de bepaling van de hoogte 
van de maximum-straf kunnen delegeren aan een algemene maatregel 
van bestuur. Waar dit in een aantal wetten van vooral oudere datum nog 
gebeurt, behoudt de strafbaarstelling haar werking ingevolge artikel 140 
van de Grondwet, dat bepaalt dat bestaande wetten en andere regelingen 
en besluiten die in strijd zijn met een verandering van de Grondwet, 
blijven gehandhaafd, totdat daarvoor overeenkomstig de Grondwet een 
voorziening is getroffen. Wijziging van dergelijke strafbepalingen, nodig 
om deze aan te passen aan het systeem van geldboetecategorieën, heeft 
echter tot gevolg dat deze tegelijkertijd aan de nieuwe Grondwet dienen 
te worden aangepast. 

Uiteraard kunnen aldus aangepaste strafbepalingen eerst in werking 
treden op het moment dat ook de daarop steunende algemene maatregel 
van bestuur eveneens wordt aangepast. Een voorbeeld van zo een 
aanpassing is te vinden in Artikel XIII van de reeds genoemde Wet 
indeling geldboetecategorieën waarbij artikel 34 van de Wegenverkeerswet 
in overeenstemming is gebracht met de nieuwe Grondwet. Dit artikel kon 
pas in werking treden na aanpassing van het Wegenverkeersreglement, 
het Reglement verkeersregels en verkeerstekens en het Reglement 
kentekenregistratie (zie Stb. 1984, 319 en 320). 
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9. Een afzonderlijk probleem vormen de wetten die strafbepalingen 
kennen en de status bezitten van Rijkswet in de zin van artikel 14, eerste 
lid, van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden. Het is niet 
mogelijk zonder meer bij Rijkswet voor deze strafbepalingen een geldboe-
tecategorie te bepalen. Het Antilliaanse Wetboek van Strafrecht kent 
immers niet het systeem van geldboetecategorieën. 

Denkbaar zou zijn bij Rijkswet te bepalen dat de strafbepaling voor 
Nederland anders luidt dan voor de Antillen. Voor Nederland zou dan een 
geldboetecategorie kunnen worden bepaald, terwijl voor de Antillen de 
geldboete als vanouds in een geldsbedrag zou worden uitgedrukt. De 
eenheid van het systeem van geldboetecategorieën binnen Nederland 
dient dan te worden afgewogen tegen de eenheid van de regeling in een 
Rijkswet. In het onderhavige wetsvoorstel is afgezien van aanpassing van 
de Rijkswetten aan het systeem van de geldboetecategorieën, omdat het 
doorlopen van de daarvoor noodzakelijke procedure onnodig vertragend 
zou werken. 

10. Met betrekking tot het wetsvoorstel doen zich een aantal overgangs 
problemen voor. Een aantal wetten die in het onderhavige wetsvoorstel 
met het oog op de indeling in geldboetecategorieën wordt gewijzigd, 
wordt tevens door andere aanhangige of nog aanhangig te maken 
wetsvoorstellen gewijzigd waarbij soms ook aanpassing aan het systeem 
van geldboetecategorieën plaatsvindt. Voor een deel zal aanvaarding van 
deze andere wetsvoorstellen de wijziging van deze wetten door het 
onderhavige wetsvoorstel overbodig maken. Overwogen is zulke wetten 
niet op te nemen in het onderhavige wetsvoorstel. Intrekking of verwerping 
van deze wetsvoorstellen of wijziging van de voornemens met betrekking 
tot nog aanhangig te maken wetsvoorstellen, zou dan echter tot gevolg 
hebben hebben dat elke keer alsnog het onderhavige wetsvoorstel zou 
moeten worden aangevuld. Ten einde een voortdurende aanvulling te 
voorkomen, zijn daarom in beginsel alle wetten die daarvoor in aanmerking 
komen, opgenomen in het onderhavige wetsvoorstel. Is zulk een vermelding 
overbodig geworden doordat een ander wetsvoorstel het Staatsblad 
eerder bereikt, dan zal zolang het onderhavige wetsvoorstel in behandeling 
is bij de Tweede Kamer, bij in te dienen nota van wijzigingen, de vermelding 
ongedaan worden gemaakt. Na aanvaarding door de Tweede Kamer zal 
met gebruikmaking van artikel XI, onderdeel 3, de inwerkingtreding van 
het die wet betreffende onderdeel van het onderhavige wetsvoorstel, 
kunnen worden opgehouden. In een enkel geval is een uitzondering 
gemaakt op het beginsel van de vermelding van alle daarvoor in aanmerking 
komende wetten. Deze gevallen zijn met een motivering opgenomen in de 
artikelsgewijze toelichting. Naar ons oordeel kan alleen op deze wijze 
worden voorkomen dat tot in lengte van jaren allerlei wetten alsnog 
moeten worden aangepast aan het systeem van geldboetecategorieën. 

11. Uit een oogpunt van deregulering is slechts het volgende relevant. 
De vele en uiteenlopende boetemaxima in allerlei wetten met strafrechte-
lijke bepalingen, worden door het onderhavige wetsvoorstel onder een 
gemeenschappelijke noemer gebracht. Het heeft daardoor een harmoni-
serende werking op de wetgeving. Verder komt een aantal recidive-bepa-
lingen te vervallen. 

12. Bij de indeling in artikelen is de departementale indeling aange-
houden. Per artikel zijn in chronologische volgorde van de laatste integrale 
weergave in het Staatsblad de wetten bij elkaar gebracht die eenzelfde 
eerste ondertekenaar, althans - indien sinds de ondertekening de eerst-
verantwoordelijke minister door departementale herindeling wijziging 
heeft ondergaan - eenzelfde eerstverantwoordelijke minister hebben. De 
Ministers van Algemene Zaken en van Buitenlandse Zaken komen niet 
voor als eerste ondertekenaar en eerstverantwoordelijke bewindspersoon 
voor de uitvoering van wetten met strafbepalingen. 
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Artikelsgewijze toelichting 

Artikel I 

Dit artikel behelst de wetten ressorterend onder het departement van 
Binnenlandse Zaken. 

In artikel 20, eerste lid, van de Wet verplaatsing bevolking (Stb. 1952, 
406) is in afwijking van de indelingscriteria niet de tweede maar de derde 
categorie opgenomen, daar de wetgever kennelijk heeft bedoeld in dit 
artikel een zwaardere straf op te nemen dan in artikel 19, eerste lid. In dit 
artikel is overeenkomstig de indelingscriteria de tweede categorie 
opgenomen. 

De Wet op de lijkbezorging (Stb. 1 869, 65) is niet opgenomen nu 
wetsvoorstel 11 256 inmiddels de Eerste Kamer heeft bereikt. Dit wets-
voorstel voorziet in vermelding van een geldboetecategorie. 

Verder is afgezien van wijziging van artikel 293, tweede lid, van de 
gemeentewet. Dit artikel gaat er van uit dat het strafmaximum met 
betrekking tot gemeentelijke belastingen een vierde bedraagt van de 
strafmaxima genoemd in de Algemene wet inzake rijksbelastingen (Stb. 
1959, 301). Het eerste lid bepaalt dit met zoveel woorden. In het tweede 
lid houdt de daarin vermelde boete van f250 verband met de boete van 
f 1000 als vermeld in artikel 71 van de genoemde Algemene wet. Deze 
wet wordt aan het systeem van geldboetecategorieën aangepast bij een 
afzonderlijke wet zoals hierna toegelicht bij Artikel III. Vervolgens zal 
worden bezien of ook artikel 293, tweede lid, van de gemeentewet, mede 
gelet op het rapport van juni 1983 inzake de herziening van het belasting-
gebied van provincies en gemeenten opgesteld door een commissie 
onder het voorzitterschap van dr. J. H. Christiaanse, alsnog dient te 
worden aangepast. 

In de Brandweerwet 1985 (Stb. 87) zijn reeds de geldboetecategorieën 
opgenomen. Uit een oogpunt van harmonisatie wordt de verwijzing naar 
artikel 23 van het Wetboek van Strafrecht geschrapt. 

Artikel II 

Dit artikel behelst de wetten ressorterende onder het departement van 
onderwijs en wetenschappen. 

Bij de aanpassing van de onderwijswetgeving wordt tevens het systeem 
verlaten waarin aparte strafmaxima zijn gesteld op eerste en tweede 
recidive. De beperktere mogelijkheid tot differentiatie van de straffen als 
gevolg van het systeem van geldboetecategorieën, leidde er toe dat bij 
voorbeeld soms bij eerste recidive een zelfde categorie van toepassing zou 
zijn als voor first-offenders. Dit lijkt weinig zinvol. Verder zijn afzonderlijke 
regelingen voor recidive niet gebruikelijk en komt in de meer recente 
onderwijswetgeving dan ook niet meer voor. Uit een oogpunt van 
deregulering en van harmonisatie van wetgeving is daarom volstaan met 
een enkel strafmaximum in geval van overtreding van de bepaling, 
ongeacht eventuele recidive. 

Artikel III 

Dit artikel behelst de wetten ressorterend onder het departement van 
financiën. 

De onder dit departement ressorterende fiscale wetgeving wordt 
aangepast in het wetsvoorstel aanscherping sancties (kamerstukken II, 
1985/86, 19489, nrs. 1-3). Aanpassing van de niet-fiscale wetgeving 
krijgt zijn beslag in het onderhavige wetsvoorstel. 
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Artikel IV 

Dit artikel behelst de wetten ressorterend onder het departement van 
defensie. 

De Dienstplichtwet wordt gewijzigd bij wetsvoorstel 16 813 betreffende 
de herziening van het militair straf- en tuchtrecht. In de memorie van 
toelichting bij het eerste wetsvoorstel inzake de indeling in geldboeteca^ 
tegorieën (Tweede Kamer 1981-1982, 17 524, nrs. 1-4, blz. 28) is er de 
voorkeur aan gegeven niet in te grijpen in de lopende herziening van het 
militair strafrecht. 

Artikel V 

Dit artikel behelst de wetten ressorterend onder het departement van 
volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer. 

Wat betreft artikel 6, eerste lid, van de Leegstandwet (Stb. 1985, 566) 
is afgeweken van de indelingscriteria, daar anders aan de kennelijke 
bedoeling van de wetgever afbreuk zou moeten worden gedaan. Het 
beginsel dat wordt afgezien van een herwaardering van de straf heeft in 
dit geval, te meer waar het gaat om een naar verhouding recente wet, de 
voorkeur boven het beginsel dat wordt vastgehouden aan de indelingscri-
teria. 

Artikel VI 

Dit artikel behelst de wetten ressorterend onder het departement van 
verkeer en waterstaat. 

In artikel 20, vijfde lid, van de Telegraaf en Telefoonwet (Staatsblad 
1904, 7) is afgeweken van de regel dat in geval van recidive bij een 
gelijkblijvend boetemaximum is afgezien van een differentiatie van de 
vrijheidsstraf, daar het hier veel voorkomende misdrijven betreft. In deze 
gevallen kan er in de praktijk behoefte bestaan aan het opleggen van een 
hogere gevangenisstraf bij recidive. 

Artikel VII 

Dit artikel behelst de wetten ressorterend onder het departement van 
economische zaken. 

Artikel VIII 

Dit artikel behelst de wetten ressorterend onder het departement van 
landbouw en visserij. 

Onder dit departement ressorteert een groot aantal wetten zoals de 
Veewet (Stb. 1920, 153), de Wet tot wering van besmettelijke ziekten bij 
knaagdieren (Stb. 1953, 416) de Runderhorzelwet (Stb. 1953, 189), de 
Vogelziektenwet (Stb. 1949, 585), de Wet dierenvervoer (Stb. 1977, 
338), de Nertsen-Ziektenwet (Stb. 1960, 102) en de Bijenwet (Stb. 1947, 
H 13), die niet in het onderhavige wetsvoorstel zijn opgenomen, daar 
deze in de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren (Tweede Kamer 
1984-1985, 16 447) zullen worden geïntegreerd. Dit wetsvoorstel 
voorziet in artikel 84b in een indeling in geldboetecategorieën. 

De Wet op de dierenbescherming (Stb. 1961, 19) is weliswaar aangepast 
aan het systeem van geldboetecategorieën bij Artikel XVIII van de Wet 
indeling geldboetecategorieën (Stb. 1984, 91), doch artikel 1, tweede lid, 
van deze wet is nog in strijd met artikel 89, tweede lid, tweede volzin, van 
de Grondwet. In deze laatste aanpassing voorziet het onderhavig wets-
voorstel. Zie ook punt 8 van het algemeen deel van de memorie van 
toelichting. 
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Het tweede lid van artikel 6 van de Antibioticawet bevat een recidive-
bepaling. Voorgesteld wordt deze te schrappen. Zie ook het algemeen 
deel van deze memorie, onder punt 7. 

Artikel IX 

Dit artikel behelst de wetten ressorterend onder het departement van 
sociale zaken en werkgelegenheid. 

In de Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486) is afgeweken van de indelings-
criteria. In het tweede lid van artikel 20 is een aantal bepalingen opgenomen 
op de overtreding waarvan de wetgever kennelijk een zwaardere sanctie 
heeft willen stellen dan op de bepalingen opgesomd in het eerste lid. Bij 
strikte hantering van de indelingscriteria zou in beide leden een zelfde 
geldboete worden bedreigd. In het tweede lid is daarom de naast hogere 
geldboetecategorie opgenomen. Een overeenkomstige overweging heeft 
gespeeld bij de keuze van de geldboetecategorie in het derde lid, onderdeel 
b. 

In de Noodwet Arbeidsvoorziening (Stb. 1971, 448) geldt hetzelfde in 
de verhouding tussen de artikelen 53 en 54. 

Artikel X 

Dit artikel behelst de wetten ressorterend onder het departement van 
welzijn, volksgezondheid en cultuur. 

De Wet op menselijk bloed (Stb. 1961, 1 82) zal worden vervangen 
door de Wet inzake bloedtransfusie. Een daartoe strekkend wetsvoorstel 
(17 993) is reeds bij het parlement aanhangig. 

In de Opiumwet (Stb. 1 976, 425) zijn bij de Wet indeling geldboeteca-
tegorieën (Stb. 1984, 91) reeds de strafbepalingen aangepast aan het 
systeem van geldboetecategorieën. In de wettekst is toen evenwel een 
onjuistheid ingeslopen die rechtzetting behoeft. In het tweede lid van 
artikel 11 wordt een geldboete van de vijfde categorie gesteld op het 
lichtere vergrijp, zoals ook blijkt uit de bedreigde vrijheidsstraf, van 
handel in en aanwezig hebben van soft drugs, terwijl de lichtere geldboete 
van de vierde categorie in het derde lid van artikel 11 voor het zwaardere 
vergrijp van het brengen binnen of buiten het grondgebied van Nederland 
van deze drugs. Deze onjuistheid wordt in het onderhavige wetsvoorstel 
rechtgezet. 

Verder is bij de Wet vermogenssancties in het Wetboek van Strafrecht 
een nieuw artikel 36a ingevoegd en zijn de artikelen 36a tot en met 36c 
gewijzigd en vernummerd in 36b tot en met 36d. Het is nodig ook in 
artikel 13a van de Opiumwet de daarin voorkomende zinsnede «36a 
- 36c» te vervangen door «36b tot en met 36d». 

In artikel 25, derde lid, van de Wet op de dierproeven (Stb. 1977, 67) 
is in afwijking van de indelingscriteria op opzettelijke overtreding van 
artikel 13 een geldboete van de vierde categorie gesteld, daar de wetgever 
op dit misdrijf kennelijk een zwaardere straf heeft willen stellen dan op de 
andere strafbare feiten ingevolge deze wet. Daarom is afgeweken naar de 
naast hogere geldboetecategorie. 

Wat betreft de Wet afbreking zwangerschap (Stb. 1 981, 257) is 
afgeweken van de indelingscriteria. Recent heeft de wetgever op de 
overtredingen, omschreven in de artikelen 15 tot en met 18, geldboeten 
gesteld die het maximum van de hoogste categorieën die in beginsel voor 
overtredingen zijn gereserveerd, ruimschoots overschrijden. In de 
artikelen 1 5 en 16 was een maximum-boete van vijftigduizend gulden en 
in artikel 18 van tienduizend en vijfentwintigduizend gulden opgenomen. 
Strikte hantering van de indelingscriteria zou leiden tot een uniform 
maximum van tienduizend gulden boete, daar het in alle gevallen om 
overtredingen gaat. Een compromis is daarin gevonden dat in de artikelen 
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15 tot en met 17 de vierde categorie is opgenomen, en in artikel 18 de 
derde onderscheidenlijk de vierde categorie. 

Artikel XI 

De bepaling onder onderdeel C strekt er toe een omissie te herstellen 
die bij het redigeren van artikel 19 van de Wet tot behoud van cultuurbezit 
(Stb. 1984, 49) is gemaakt. Artikel 19 van de Wet tot behoud van 
cultuurbezit brengt overtreding van de artikelen 7, 8 en 9 van die wet 
onder in artikel 1, onder 4' , van de Wet op de economische delicten 
( W E D ) . Blijkens de memorie van toelichting bij dat artikel (kamerstukken 
II, 1980/81, 16749, nrs. 3-4, blz. 17) was het echter de bedoeling voor 
de sanctionering aan te sluiten bij de ln- en uitvoerwet, welke wet is 
opgenomen in artikel 1, onder 2°. Dit blijkt ook uit de in de toelichting 
genoemde geldboete van maximaal f 100000. Deze kan immers niet 
worden opgelegd bij onderbrenging in artikel 1, onder 4 W E D . Kennelijk 
is de bedoeling geweest overtreding van de artikelen 7, 8 en 9 van de 
Wet tot behoud van cultuurbezit ook onder te brengen in de opsomming 
van artikel 1, onder 2 , W.E.D. Dit betekent, op grond van de artikelen 2 
en 6 W E D . een indeling in de derde, respectievelijk (bij opzet) de vierde 
geldboetecategorie. 

Artikel XII 

Dit artikel biedt de mogelijkheid de artikelen en hun onderdelen op 
verschillende tijdstippen in werking te laten treden. Op de noodzaak 
hiertoe is ingegaan onder punt 10 van het algemeen deel van deze 
toelichting. 

De Minister van Justitie, 
F. Korthals Altes 
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