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21345 Aanvulling van het Wetboek van Strafrecht, het
Wetboek van Strafvordering, de Wet voorlopige
regeling schadefonds geweldsmisdrijven en
andere wetten met voorzieningen ten behoeve
van slachtoffers van strafbare feiten

OORSPRONKELIJKE TEKST VAN HET WETSVOORSTEL, ZOALS
VOORGELEGD AAN DE RAAD VAN STATE EN VOOR ZOVER
NADIEN GEWIJZIGD

Artikel 51f luidde als volgt:
Artikel 51f. 1. Indien de officier

van justitie een vervolging instelt of
voortzet, doet hij de benadeelde
partij zo spoedig mogelijk schriftelijk
mededeling van het tijdstip waarop
de zaak op de terechtzitting zal
worden behandeld. Voorts doet hij
de verdachte zo spoedig mogelijk
schriftelijk mededeling dat de
benadeelde partij zich heeft
gevoegd. De mededeling bevat de
inhoud van de vordering en de
gronden waarop deze berust, als
vermeld in de opgave, bedoeld in
artikel 51b.

2. Indien de officier van justitie
geen vervolging instelt of de
vervolging niet voortzet, doet hij
daarvan schriftelijk mededeling aan
de benadeelde partij.

In het vierde lid van artikel 361
kwam de laatste volzin niet voor.

OORSPRONKELIJKE TEKST VAN
DE MEMORIE VAIM
TOELICHTING, ZOALS
VOORGELEGD AAN DE RAAD
VAIM STATE EN VOORZOVER
NADIEN GEWIJZIGD

In paragraaf 2.7 van het algemeen
deel kwam de laatste volzin niet
voor.

B

In paragraaf 2.9 van het algemeen
deel kwamen de tweede volzin in de
eerste alinea en de laatste alinea niet
voor.

Artikel 334, derde lid, luidde als
volgt:

3. De benadeelde partij kan haar
vordering, nadat de officier van
justitie overeenkomstig artikel 311
het woord heeft gevoerd, dan wel tot
het voeren daarvan in de
gelegenheid is gesteld, toelichten of
doen toelichten. Zij heeft andermaal
het woord nadat de officier van
justitie ten tweeden male het woord
heeft gevoerd, dan wel tot het
voeren daarvan in de gelegenheid is
gesteld.

In de dereguleringsparagraaf
kwamen de eerste drie alinea's nlet
voor.

In de toelichting op artikel 51f
kwam de tweede volzin niet voor.
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