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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

Nr. 11 AMENDEMENTEN VAN DE LEDEN SWILDENS-ROZENDAAL EN
SOUTENDIJK-VAN APPELDOORIM
Ontvangen 20 mei 1992

De ondergetekenden stellen de volgende amendementen voor:

I

In artikel I wordt na onderdeel A een nieuw onderdeel Aa ingevoegd,
luidende:

Aa

Aan artikel 54 wordt een nieuw onderdeel 3° toegevoegd, luidende:
3°. van het aan hoger beroep onderworpen deel van een vonnis van

een kantonrechter dat betrekking heeft op de vordering van de
benadeelde partij.

In artikel I wordt na onderdeel B een nieuw onderdeel Ba ingevoegd,
luidende:

Ba

Artikel 69 wordt als volgt gewijzigd:
a. Voor het gestelde in dit artikel wordt een 1 geplaatst.
b. Een nieuw tweede lid wordt toegevoegd, dat luidt:
2. De bepaling in het voorafgaande lid is ook van toepassing op het

aan hoger beroep onderworpen deel van een vonnis van een arrondisse–
mentsrechtbank binnen hun rechtsgebied dat betrekking heeft op de
vordering van de benadeelde partij indien de vordering meer dan vijfen–
twintighonderd gulden beloopt.

In artikel III, onderdeel H, wordt aan artikel 421 een nieuw vierde lid
toegevoegd, luidende:
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4. Indien geen hoger beroep is ingesteld, kan de benadeelde partij
tegen het deel van het vonnis waarbij haar vordering is afgewezen, tegen
deze afwijzing in hoger beroep komen bij de rechtbank onderscheidenlijk
het gerechtshof. De tweede afdeling van de Zesde Titel van Boek II is
niet van toepassing. De bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering inzake het rechtsgeding in hoger beroep en cassatie zijn
van overeenkomstige toepassing. Voor het geding wordt geen vast recht
geheven.

Toelichting

De benadeelde partij krijgt met dit voorstel de mogelijkheid hoger
beroep in te stellen bij de burgerlijke rechter indien haar vordering is
afgewezen en er overigens geen beroep tegen het vonnis in de
hoofdzaak is ingesteld.

Swildens-Rozendaal
Soutendijk-van Appeldoorn
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