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

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING 
Onvangen 16 juli 1987 

In het wetsvoorstel worden de volgende wijzigingen aangebracht. 

I 

In artikel I wordt een nieuw onderdeel J toegevoegd, dat luidt: 
J. De gemeentewet wordt als volgt gewijzigd: 
In artikel 293, tweede lid, worden de woorden «geldboete van ten 

hoogste tweehonderdvijftig gulden» vervangen door: geldboete van de 
eerste categorie. 

II 

In artikel IX vervallen de onderdelen H en J. 

III 

In artikel X worden de volgende wijzigingen aangebracht. 
A. In onderdeel F, komt onderdeel b te luiden: 
b. In artikel 44 vervalt het leesteken aan het slot van de eerste volzin. 

Daaraan wordt toegevoegd: of geldboete van de vierde categorie. 
B. Onderdeel N vervalt. 

IV 

In artikel X komt onderdeel X te vervallen en worden de onderdelen Y 
tot en met AA vernummerd van X tot en met Z. 

Toelichting 

Bij de aanvulling van artikel I is de gemeentewet aan het slot toegevoegd, 
hoewel deze, wannneer men zou letten op de chronologische vermelding 
van wetten, voorop zou moeten. Met de daaruit voortvloeiende vernum-
mering van de andere wetten vermeld in dit artikel, zou geen redelijk 
belang zijn gemoeid. 

Om dezelfde reden is afgezien van de aanpassing van de vindplaatsver-
melding van een aantal wetten indien na de vaststelling van de wet, naar 
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aanleiding van een latere wijziging, de gehele tekst van een wet opnieuw 
in het Staatsblad is geplaatst, bij voorbeeld de Algemene burgerlijke 
pensioenwet (Stb. 1986, 540), de Spoorwegpensioenwet (Stb. 1986, 
541) en de Wet buitengewoon pensioen zeeliedenoorlogsslachtoffers 
(Stb. 1986, 576). De oorspronkelijke vindplaats is dan gehandhaafd en 
daarmee de plaats in de chronologie van de vermelding per artikel. 

De Minister van Justitie, 
F. Korthals Altes 
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