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19803 Herziening van enige wetten in verband met de 
indeling van strafbare feiten in 
geldboetecategorieën (Wet indeling 
geldboetecategorieën II) 

O O R S P R O N K E L I J K E T E K S T V A N HET V O O R S T E L V A N W E T EN 
DE M E M O R I E V A N T O E L I C H T I N G Z O A L S V O O R G E L E G D A A N DE 
R A A D V A N STATE EN V O O R Z O V E R N A D I E N G E W I J Z I G D 

I V O O R S T E L V A N W E T 

1. De onderdelen van de Artikelen 
waren oorspronkelijk aangeduid met 
Arabische cijfers in plaats van met 
hoofdletters. 

2. In artikel I, onderdeel B, onder j , 
stond «artikel 11» in plaats van 
«artikel X II» en ontbrak in de 
onderdelen i en j in de clausule «een 
geldboete van ten hoogste» telkens 
net woord «een». Dit was oorspron-
kelijke onderdeel 2. 

De onderdelen D tot en met I 
waren genummerd 6 tot en met 11 . 
Tussen de onderdelen C en D stond: 

«4. De Wet bescherming bevolking 
(Stb. 1952, 404) wordt als volgt 
gewijzigd: 

a. In artikel 29, eerste lid, wordt 
«of geldboete van ten hoogste 
vijfduizend gulden» vervangen door: 
of geldboete van de derde categorie. 

In het tweede lid van dat artikel 
wordt «worden de in het vorige lid 
maxima verdubbeld» vervangen 
door: kan de duur van de in het 
vorige lid bepaalde hechtenis worden 
verdubbeld. 

b. In artikel 29a, eerste lid, wordt 
«of geldboete van ten hoogste 
driehonderd gulden» vervangen door: 
of geldboete van de tweede categorie. 

In het tweede lid van dat artikel 
wordt «of geldboete van ten hoogste 
zeshonderd gulden» vervangen door: 
of geldboete van de derde categorie. 

5. De Wet op de noodwachten 
(Stb. 1952, 405) wordt als volgt 
gewijzigd: 

a. In artikel 96 wordt «of geldboete 
van ten hoogste drieduizend gulden» 
vervangen door: of geldboete van de 
derde categorie. 

b. In artikel 97, eerste lid, wordt 
«of geldboete van ten hoogste 
honderdenvijftig gulden» vervangen 
door: of geldboete van de eerste 
categorie. 

In het tweede lid van dat artikel 
wordt «of geldboete van ten hoogste 
zeshonderd gulden» vervangen door: 
of geldboete van de tweede categorie. 

c. In artikel 98 wordt «of geldboete 
van ten hoogste driehonderd gulden» 
vervangen door: of geldboete van de 
tweede categorie. 

d. In artikel 99 wordt «of geldboete 
van ten hoogste zeshonderd gulden» 
vervangen door: of geldboete van de 
tweede categorie. 

e. In artikel 100 wordt «of geldboe-
te van ten hoogste drieduizend 
gulden» vervangen door: of geldboete 
van de derde categorie. 

f. In artikel 101 wordt «of geldboete 
van ten hoogste vijfduizend gulden» 
vervangen door: of geldboete van de 
vierde categorie. 

g. In artikel 102 wordt «of geldboe-
te van ten hoogste vijfduizend 
gulden» vervangen door: of geldboete 
van de vierde categorie. 

h. In artikel 103, eerste lid, wordt 
«of geldboete van ten hoogste 
vijfenveertighonderd gulden» 

vervangen door: of geldboete van de 
vierde categorie. 

i. In artikel 104, eerste lid, wordt 
«of geldboete van ten hoogste 
achttienhonderd gulden» vervangen 
door: of geldboete van de tweede 
categorie. 

In het derde lid van dat artikel 
wordt «of geldboete van ten hoogste 
tweeduizend gulden» vervangen 
door: of geldboete van de derde 
categorie. 

j . In artikel 105, eerste lid, wordt 
«geldboete van ten hoogste achttien-
honderd gulden» vervangen door: of 
geldboete van de tweede categorie.» 

3. Artikel II , onderdeel C, luidde: 
«3. De Wet op het hoger beroeps-

onderwijs (Stb. 1985, 80) wordt als 
volgt gewijzigd: 

a. In artikel 1 74 wordt «een 
geldboete van ten hoogste f2500» 
vervangen door: geldboete van de 
derde categorie. 

b. In artikel 175, tweede lid, wordt 
«een geldboete van ten hoogste 
f500» vervangen door: geldboete 
van de tweede categorie.» 

4. In artikel III luidde het oude 
onderdeel 1: 

«1. De Wet op het Levensverzeke-
ringsbedrijf 1922 (Staatsblad 716) 
wordt als volgt gewijzigd: 

a. In artikel 68 wordt «of geldboete 
van ten hoogste drieduizend gulden» 
vervangen door: of geldboete van de 
derde categorie. 
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b. In artikel 69 wordt «of geldboete 
van ten hoogste zeshonderd gulden» 
vervangen door: of geldboete van de 
tweede categorie. 

c. In artikel 70 wordt «of geldboete 
van ten hoogste drieduizend gulden» 
vervangen door: of geldboete van de 
derde categorie. 

d. In artikel 71 wordt «of geldboete 
van ten hoogste drieduizend gulden» 
vervangen door: of geldboete van de 
derde categorie. 

e. In artikel 73 vervalt het leesteken 
aan het slot van dat artikel. Daaraan 
wordt toegevoegd: of geldboete van 
de derde categorie. 

f. In artikel 74 wordt «of geldboete 
van ten hoogste drieduizend gulden» 
vervangen door: of geldboete van de 
derde categorie. 

g. In artikel 75 vervalt het leesteken 
aan het slot van dat artikel. Daaraan 
wordt toegevoegd: of geldboete van 
de derde categorie.» 

Het oude onderdeel 3 luidde: 
«3. De Wet op het schadeverzeke-

ringsbedrijf (Stb. 1964, 409) wordt 
als volgt gewijzigd: 

In artikel 48, eerste lid, wordt «en 
geldboete van ten hoogste tiendui-
zend gulden» vervangen door: en 
geldboete van de derde categorie. 

In het derde lid van dat artikel 
wordt «en geldboete van ten hoogste 
vijfentwintigduizend gulden» vervan-
gen door: en geldboete van de vierde 
categorie. 

In het vierde lid van dat artikel 
wordt «en geldboete van ten hoogste 
vijfduizend gulden» vervangen door: 
en geldboete van de derde categorie.» 

Onderdeel B, onder b, vermeldde 
de tweede categorie. Dit was 
oorspronkelijk onderdeel 4. 

5. Artikel IV, onderdeel B, onder a 
en c, vermeldde de vierde categorie. 
Dit was oorspronkelijk onderdeel 2. 

6. In artikel V, onderdeel C, onder 
e, luidde de laatste volzin: 

«In het tweede lid van dat artikel 
vervallen de woorden «of geldboe-
te».» Dit was oorspronkelijk onderdeel 
3. 

Onderdeel H luidde: 
«6. De Leegstandwet (Stb. 1981, 

337) wordt als volgt gewijzigd: 
a. In artikel 6 wordt «of geldboete 

van ten hoogste vijfentwintigduizend 
gulden» vervangen door: of geldboete 
van de vierde categorie. 

b. In artikel 12 wordt «geldboete 
van ten hoogste vijfhonderd gulden» 

vervangen door: geldboete van de 
tweede categorie.» 

7. In Artikel VI ontbrak onderdeel 
C. Onderdeel G luidde: 

«3. De Locaalspoor- en Tramweg-
wet (Stb. 1900, 118) wordt als volgt 
gewijzigd: 

In artikel 9, eerste lid, wordt «eene 
boete van ten hoogste honderdenvijf-
tig gulden» vervangen door: geldboe-
te van de eerste categorie. 

In het tweede lid van dat artikel 
wordt «eene boete van ten hoogste 
tienduizend gulden» vervangen door: 
geldboete van de derde categorie. 

In dat lid wordt «eene boete van 
ten hoogste tweeduizend gulden» 
vervangen door: geldboete van de 
tweede categorie. 

In het derde lid wordt «eene boete 
van ten hoogste tweeduizend 
gulden» vervangen door: geldboete 
van de eerste categorie. 

In dat lid wordt «eene boete van 
ten hoogste vierhonderd gulden» 
vervangen door: geldboete van de 
eerste categorie. 

In het zesde lid van dat artikel 
wordt «of boete van ten hoogste 
tweeduizend gulden» vervangen 
door: of geldboete van de derde 
categorie.» 

Onderdeel II, vermeldde de tweede 
categorie. Dit was oorspronkelijk 
onderdeel 34. 

Onderdeel JJ vermeldde artikel 52 
in plaats van 5 1 . Dit was oorspronke-
lijk onderdeel 35. 

8. Artikel VII, onderdeel A, 
vermeldde de vierde categorie. Dit 
was oorspronkelijk onderdeel 1. 

9. In artikel VIII, onderdeel B, 
ontbrak de wijziging van artikel 69, 
tweede lid, van de Jachtwet. Dit was 
oorspronkelijk onderdeel 2. 

10. In artikel IX, onderdeel A, 
luidden de laatste volzinnen: 

«In het derde lid van dat artikel 
wordt «straffen» vervangen door: 
«vrijheidsstraffen». 

In het vierde lid van dat artikel 
wordt na «ten hoogste zes maanden» 
ingevoegd «of geldboete van de 
derde categorie».» 

Dit was oorspronkelijk onderdeel 1. 

In onderdeel B, luidde de laatste 
volzin: «In het zesde lid van dat 
artikel vervalt het woord «geldboe-
te».» Dit was oorspronkelijk onderdeel 
2. 

Onderdeel C luidde: 
«3. De Arbeidswet (Stb. 1919, 

624) wordt als volgt gewijzigd: 
In artikel 83, eerste lid, wordt «of 

geldboete van ten hoogste honderd 
gulden» vervangen door: of geldboete 
van de tweede categorie. 

In het tweede lid van dat artikel 
vervallen de woorden «of geldboete 
van ten hoogste tweehonderd 
gulden». 

Het derde lid van dat artikel 
vervalt. Het vierde, zesde, zevende 
en achtste lid worden vernummerd 
tot het derde, vierde, vijfde onder-
scheidenlijk zesde lid. 

In het nieuwe vierde lid wordt «of 
geldboete van ten hoogste tweedui-
zend gulden» vervangen door: of 
geldboete van de derde categorie.» 

De onderdelen E, F en G luidden: 
«5. De Huisarbeidswet 1933 (Stb. 

597) wordt als volgt gewijzigd: 
In artikel 16, eerste lid, wordt «of 

geldboete van ten hoogste honderd 
gulden» vervangen door: of geldboete 
van de tweede categorie. 

De tweede volzin van dat lid 
vervalt. 

In het tweede lid van dat artikel 
wordt «kunnen» vervangen door 
«kan» en «straffen» vervangen door 
«hechten isstraffen». 

Het derde lid van dat artikel 
vervalt, onder vernummering van het 
vierde lid tot het derde lid. 

6. De Veiligheidswet 1934 (Stb. 
352) wordt als volgt gewijzigd: 

a. In artikel 3 1 , eerste lid, wordt 
«of geldboete van ten hoogste 
driehonderd gulden» vervangen door: 
of geldboete van de tweede categorie. 

In het tweede lid van dat artikel 
vervallen de woorden «of geldboete 
van ten hoogste zeshonderd hon-
derd». 

b. In artikel 34 bis wordt «of 
geldboete van ten hoogste tweedui-
zend gulden» vervangen door: of 
geldboete van de derde categorie. 

7. De Rijtijdenwet 1936 (Stb. 802) 
wordt als volgt gewijzigd: 

a. In artikel 6, eerste lid, wordt «of 
geldboete van ten hoogste driehon-
derd gulden» vervangen door: of 
geldboete van de tweede categorie. 

In het tweede lid van dat artikel 
vervallen de woorden «of geldboete 
van ten hoogste zeshonderd gulden». 

b. In artikel 7 vervallen de woorden 
die tussen de liggende streepjes zijn 
geplaatst.» 
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De onderdelen J, K en L luidden: 
«10. De Werkloosheidswet (Stb. 

1949, J 423) wordt als volgt gewij-
zigd: 

a. In artikel 45 , eerste l id, wordt 
«of geldboete van ten hoogste 
honderd gulden» vervangen door: of 
geldboete van de tweede categorie. 

In het derde lid van dat artikel 
wordt «straf» gelezen «hechtenis-
straf». 

b. In artikel 46 vervalt het leesteken 
aan het slot van dat artikel. Daaraan 
wordt toegevoegd: of geldboete van 
de vierde categorie. 

c. In artikel 47 wordt «of geldboete 
van ten hoogste honderd gulden» 
vervangen door: of geldboete van de 
tweede categorie. 

11. De Organisatiewet Sociale 
Verzekering (Stb. 1952, 344) wordt 
als volgt gewijzigd: 

a. In artikel 52, eerste lid, wordt 
«of geldboete van ten hoogste 
honderd gulden» vervangen door: of 
geldboete van de tweede categorie. 

In het tweede lid van dat artikel 
wordt «straf» vervangen door: 
«hechtenisstraf». 

b. In artikel 53 vervalt het leesteken 
aan het slot van dat artikel. Daaraan 
wordt toegevoegd: of geldboete van 
de vierde categorie. 

c. In artikel 54 wordt «of geldboete 
van ten hoogste honderd gulden» 
vervangen door: of geldboete van de 
tweede categorie. 

12. De Stoomwet (Stb. 1953, 
1 79) wordt als volgt gewijzigd: 

In artikel 14, eerste lid, wordt «of 
geldboete van ten hoogste duizend 
gulden» vervangen door: of geldboete 
van de tweede categorie. 

In het derde lid van dat artikel 
wordt «kunnen de straffen» gelezen: 
«kan de hechtenisstraf».» 

In onderdeel O luidde de tweede 
volzin onder b: «In het tweede lid van 
dat artikel wordt «straf» gelezen: 
«hechtenisstraf».» Dit was oorsprom 
kelijk onderdeel 16. 

In onderdeel Q luidde de laatste 
volzin: «c. In artikel 82 vervallen de 
woorden «of geldboete van ten 
hoogste f200».» Dit was oorspronke-
lijk onderdeel 18. 

In onderdeel U luidde de tweede 
volzin onder a: «In het derde lid van 
dat artikel wordt «straf» gelezen: 
«hechtenisstraf».» Dit was oorsprom 
kelijk onderdeel 22. 

Onderdeel Y luidde: 
«13. De Algemene Ouderdomswet 

(Stb. 1956, 281) wordt als volgt 
gewijzigd: 

a. In artikel 50 wordt «of geldboete 
van ten hoogste zeshonderd gulden» 
vervangen door: of geldboete van de 
derde categorie. 

b. In de artikelen 51 en 52 vervalt 
het leesteken aan het slot van die 
artikelen. Daaraan wordt telkens 
toegevoegd: of geldboete van de 
vierde categorie. 

c. In artikel 53 wordt «of geldboete 
van ten hoogste honderd gulden» 
vervangen door: of geldboete van de 
tweede categorie.» 

11. In artikel X, onderdeel A, 
onder b, stonden in plaats van 
«volzin» de woorden «en tweede lid». 
Dit was oorspronkelijk onderdeel 1. 

Onderdeel G luidde: 
«7. De Wet Voorziening Perswezen 

1951 (Stb. 130) wordt als volgt 
gewijzigd: 

In de artikelen 10 en 13 wordt «of 
geldboete van ten hoogste tiendui-
zend gulden» telkens vervangen door: 
of geldboete van de derde categorie.» 

Onderdeel K luidde: 
«11. De Monumentenwet (Stb. 

1961 , 200) wordt als volgt gewijzigd: 
a. In artikel 28, eerste lid, wordt 

«of geldboete van ten hoogste 
tienduizend gulden» vervangen door: 
of geldboete van de derde categorie. 

In het tweede lid van dat artikel 
wordt «of geldboete van ten hoogste 
driehonderd gulden» vervangen door: 
of geldboete van de derde categorie. 

b. In artikel 29, eerste lid, wordt 
«of geldboete van ten hoogste 
tienduizend gulden» vervangen door: 
of geldboete van de derde categorie. 

In het tweede lid van dat artikel 
wordt «of geldboete van ten hoogste 
driehonderd gulden» vervangen door: 
of geldboete van de tweede catego-
rie.» 

Onderdeel X, onder c, vermeldde 
de vijfde categorie. Dit was oorsprom 
kelijk onderdeel 24. 

Onderdeel AA, onder b, luidde: «b. 
In artikel 13a wordt «36a-36c» 
vervangen door: «36b-36d».» Dit 
was oorsponkelijk onderdeel 27. 

12. In Artikel XI ontbrak onderdeel 
C. 

13. Artikel XII was genummerd 
onderdeel 3 van Artikel XI. 

M E M O R I E V A N TOELICHTING 

1. Onder punt 7 ontbrak de laatste 
volzin. 

2. Onder punt 11 ontbrak de 
laatste volzin. 

3. In de artikelsgewijze toelichting 
ontbrak onder Artikel I de tweede 
alinea. In de tweede volzin van de 
vierde alinea stonden in plaats van 
«gaat er van uit» de woorden 
«bepaalt in het algemeen». In de 
derde volzin van deze alinea stond in 
plaats van «met zoveel woorden» het 
woord «uitdrukkelijk». 

4. Onder Artikel II stond de 
volgende derde alinea: 

«Er is afgezien van aanpassing van 
de thans nog van kracht zijnde Wet 
op het wetenschappelijk onderwijs 
(Stb. 1975, 729), daar de nieuwe 
Wet op het wetenschappelijk 
onderwijs (Stb. 1985, 562), die de 
vorige vervangt, naar verwachting 
eerder dan het onderhavige wetsvoor-
stel in werking zal treden.» 

5. Onder Artikel III stonden in de 
tweede alinea in plaats van «wetsvoor-
stel aanscherping sancties (kamer-
stukken II, 1985/86, 19 489, nrs. 
1-3)» de woorden «wetsvoorstel 
aanscherping sancties dat binnenkort 
aan de Tweede Kamer zal worden 
aangeboden» 

6. Onder Artikel V ontbrak de 
tweede alinea. 

7. Onder Artikel VI ontbrak de 
tweede alinea. 

8. Onder Artikel IX luidde de tekst: 
«Dit artikel behelst de wetten 

ressorterend onder het departement 
van sociale zaken en werkgelegen-
heid. 

In de Noodwet Arbeidsvoorziening 
is afgeweken van de criteria voor de 
indeling in geldboetecategorieën 
zoals vermeld in het algemeen deel 
van deze memorie. Artikel 54 van 
deze wet beoogt duidelijk zwaarder 
te straffen dan artikel 53. Bij het 
strikt aanhouden van de criteria zou 
een zelfde boetecategorie voor beide 
bepalingen gelden en daarmee de 
bedoeling van de wetgever geweld 
worden aangedaan. Artikel 54 bevat 
daarom een geldboetecategorie die 
hoger is dan die van artikel 53.» 

9. Onder Artikel X c.itbraken de 
laatste twee alinea's, terwijl in de 
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vierde alinea van «36b tot en met 
36d» stond «36b-36d». 

10. Onder Artikel XI ontbrak de 
eerste alinea. 

11. Onder Artikel XII luidde de 
aanhef «Onderdeel D van dit artikel 
biedt...». 
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