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Besluit van 23 november 2010 tot wijziging van 
het Besluit van 13 juli 2010 tot vaststelling van 
het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 
17 december 2009 tot wijziging van het 
Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van 
Strafrecht en de Wet schadefonds 
geweldsmisdrijven ter versterking van de positie 
van het slachtoffer in het strafproces 
(Stb. 2010, 1) 

 
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van 

Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 
17 november 2010, directie Wetgeving, nr. 5675275/10/6; 

Gelet op artikel XI van de Wet van 17 december 2009 tot wijziging van 
het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Wet 
schadefonds geweldsmisdrijven ter versterking van de positie van het 
slachtoffer in het strafproces (Stb. 2010, 1); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Enig artikel  

In het enig artikel van het Besluit van 13 juli 2010 tot vaststelling van het 
tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 17 december 2009 tot wijzi-
ging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en 
de Wet schadefonds geweldsmisdrijven ter versterking van de positie van 
het slachtoffer in het strafproces (Stb. 2010, 1) wordt na «1 januari 2011» 
ingevoegd: met uitzondering van artikel I, onderdeel M, voor zover dit 
onderdeel betrekking heeft op artikel 496. 

 

Staatsblad
van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang

0

 

Staatsblad 2010 792 1



Onze Minister van Veiligheid en Justitie is belast met de uitvoering van 
dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

’s-Gravenhage, 23 november 2010 
Beatrix 

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, 
F. Teeven 

Uitgegeven de derde december 2010

De Minister van Veiligheid en Justitie,
I. W. Opstelten 
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TOELICHTING  

Door het aanbrengen van verschillende wijzigingen in de Wet van 
17 december 2009 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het 
Wetboek van Strafrecht en de Wet schadefonds geweldsmisdrijven ter 
versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces (Stb. 2010, 
nr. 1) is een technische aanpassing noodzakelijk. Bij het opnemen van de 
laatste wijziging van artikel 496a Sv is ten onrechte niet bewerkstelligd dat 
de eerdere wijziging van artikel 496 Sv daarmee kwam te vervallen. 

Het onderhavige besluit strekt tot uitstel van inwerkingtreding van een 
onderdeel uit de hiervoorbedoelde Wet tot versterking van de positie van 
het slachtoffer: namelijk de wijziging van artikel 496. Dit leidt ertoe dat 
alleen de wijziging betreffende artikel 496a opgenomen in artikel XIVba 
van de Wet van 26 november 2009, houdende partiële wijziging van het 
Wetboek van Strafrecht, Wetboek van Strafvordering en enkele aanver-
wante wetten in verband met rechtsontwikkelingen, internationale 
verplichtingen en geconstateerde wetstechnische gebreken en leemten 
(Stb. 525), in werking treedt. 

De mogelijkheid van partiële inwerkingtreding van de Wet ter verster-
king van de positie van het slachtoffer is eveneens ingevoegd (als artikel 
XI) bij de Wet van 26 november 2009, houdende partiële wijziging van het 
Wetboek van Strafrecht, Wetboek van Strafvordering en enkele aanver-
wante wetten in verband met rechtsontwikkelingen, internationale 
verplichtingen en geconstateerde wetstechnische gebreken en leemten 
(Stb. 525). 

Bij nota van wijziging van het aanhangige wetsvoorstel tot Aanpassing 
van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven in verband met uitbreiding 
van de categorieën van personen die recht hebben op een uitkering uit het 
fonds en verruiming van de gevallen waarin men aanspraak kan maken 
op een dergelijke uitkering, aanpassing aan de Kaderwet zelfstandige 
bestuursorganen en enkele andere aanpassingen, zal een nadere wijziging 
van artikel 496 van het Wetboek van Strafvordering worden ingediend 
(Kamerstukken II 2009/10, 32 363). 

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, 
F. Teeven
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