
Bijlagen. 3 0 9 . 2 - 3 . Tweede Kamer. 
Vereenvoudiging van de rechtspleging in lichte strafzaken. 

Geschiedt de behandeling voor de meervoudige kamer bij 
verstek, dan mag van die verklaringen ondanks zoodanige 
betwisting gebruik worden gemaakt. 

Artikel 227/. 
Indien tegen den beklaagde verstek is verleend, kan, in 

plaats der voorlezing van do processen-verbaal, verslagen van 
deskundigen of andere stukken, vermeld in art. 177, treden 
eene op last van den politieregter gedane aanteekening in het 
proces-verbaal der teregtzitting van de overlegging dier stukken. 

Artikel 227m. 
De politieregter geeft onmiddellijk na de sluiting van het 

onderzoek op de teregtzitting mondeling vonnis. Dit vonnis 
wordt in het p'roces-verbaal der teregtzitting aangeteekend op 
de w\jze, door den Minister van Justitie te bepalen. 

In geval van verstek kan de mondelinge uitspraak worden 
uitgesteld. 

Zoodra het proces-verbaal der teregtzitting, waarin het vonnis 
is aangeteekend. is geteekend, kunnen de beklaagde en zijn 
raadsman daarvan konnis nemen. 

Artikel 227 n. 
De politieregter is bevoegd en, op de vordering van den 

officier van justitie of op het verzoek van den beklaagde of 
zijn raadsman, verpligt te bepalen, dat schriftelijk vonnis zal 
worden gewezen; in dit geval kan de uitspraak worden uitgesteld. 

•rj Artikel 227o. 
In de gevallen, waarin de uitspraak wordt uitgesteld, wordt 

zij in geen geval bepaald later dan op den zevenden dag na 
de sluiting van het onderzoek. 

Artikel 227^. 
Zoowel de officier van justitie als de beklaagde kunnen na 

de mededeeling, bedoeld bij art. 225, betredende het regtsmiddel, 
dat tegen hot vonnis openstaat, ter teregtzitting van de be-
voegdheid oin dat regtsmiddel aan te wenden, afstand doen. 
Op zijn regt daartoe wordt de beklaagde opmerkzaam gemaakt. 
Van den gedanen afstand geschiedt aanteekening in het proces-
verbaal der teregtzitting." 

Artikel 12. 
Aan art. 343, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering 

wordt een nieuwe tweede zin toegevoegd, luidende als volgt: 
„Indien door het openbaar ministerie en den veroordeelde 

afstand is gedaan van de bevoegdheid om regtsmiddelen aan te 
wenden, kunnen betaling en uitlevering binnen vier en twintig 
uren daarna ter griffie geschieden." 

Aan art. 343, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering 
wordt een nieuwe tweede zin toegevoegd, luidende als volgt: 

„De tweede zin van het voorgaande lid is van overeen-
komstige toepassing." 

Artikel 13. 
Deze wet treedt in werking op een door Ons te bepalen 

tijdstip. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten, 
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw-
keurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven •* 

De Minister van Justitie. 

Handelingen dei' Staten-Genera-tl. Bijlagen. 1919—1920. 

(30l>. 3.) 

MEMORIE VAN TOELICHTING. 

Het ontwerp van wet tot vaststelling van een nieuw Wet-
boek van Strafvordering is nog onder het vorige Kabinet 
gebracht in staat van wijzen. De behandeling van dat zoo 
bij uitstek belangrijke ontwerp dient zoo spoedig' mogelijk te 
worden voortgezet. Waar intusschen de taak der verdere ver-
dediging van bet ontwerp op den ondergeteekende is over-
geg-aan, moet men hem uiteraard den tijd gunnen om den 
inhoud van bet ontworpen wetboek aan eigen opvattingen 
omtrent de strafrechtspleging te toetsen en, voor zoover 
noodig, daarmede in overeenstemming te brengen. 

Bij de bestudeering nu van bet ontwerp is de ondergetee-
kende gestuit op eenige onderwerpen, waaromtrent z. i. de 
regeling van het ontwerp nog niet geheel bevredigend is te 
achten. Tot die onderwerpen behoort de vereenvoudigde be-
liandeling van lichte strafzaken. Naar de meeniug van den 
ondergeteekende komt het ontwerp-Strafvordering aan den 
algeincenen drang naar snel recht nog niet in voldoende mate 
tegemoet en dient het op dit punt te worden aangevuld. Met 
een regeling voor kantongerechtszaken alleen kan z. i. niet 
worden volstaan. Men bedenke bierbij, dat het ontworpen 
wetboek vermoedelijk gedurende tientallen van jaren ons 
strafproces zal beheerschen. En het is te voorzien, dat de 
drang naar vereenvoudigde behandeling ook van lichte mis-
drijven in den loop der jaren eer sterker dan zwakker zal 
worden. Wil het ontworpen wetboek op de hoogte van zijn 
tijd zijn, dan dient het met dien drang meer rekening te 
houden. 

Toen de ondergeteekende tot deze slotsom was gekomen, 
heeft hij een kleine Commissie benoemd om hem ter zake 
van de onderwerpen, hierboven bedoeld, van advies te 
d ienen 1 ) . Hij beeft daarbij aan die commissie opgedragen 
om, voor wat betreft de vereenvoudigde behandeling van 
lichte strafzaken, niet alleen de wijzigingen voor te bereiden, 
welke alsnog in bet ontwerp^Strafvordering zouden dienen te 
worden aangebracht, doch tevens een ontwerp van wet samen 
te stellen, strekkende om nog onder rigueur van bet bestaande 
wetboek zoodanige vereenvoudigde behandeling in het straf-
proces in te voeren. Immers dreigt thans bij de rechterlijke 
macht weder een groote achterstand te zullen ontstaan. Voorts 
kan het ontworpen Wretboek van Strafvordering, zelfs in 
geval van spoedige behandeling, eerst na de totstandkoming 
van een omvangrijke invoeringswet, d. w. z. wellicht eerst 
na jaren, worden ingevoerd. Redenen genoeg om zoo spoedig 
mogelijk en dus nog onder rigueur van het geldende wetboek 
de rechtspleging in lichte strafzaken te vereenvoudigen. 

Dankt derhalve de thans ingediende wetsvoordraebt aan de 
hierboven aangegeven overwegingen haar ontstaan, zoo vloeit 
daaruit tevens voort, dat de ondergeteekende, zoodra het 
onderzoek der hierboven genoemde commissie zal zijn afge-
loopen en bij in staat zal wezen om bij Nota van Wijziging 
bet ontwerp-Strafvordering de alsnog wenschelijk gebleken 

1) De Commissie bes taa t ui t Mrs. b . Cn. UESIER, advocaat-generaal bij 
den Hoogen Raad, J . V. VAN DIJCK, raad-adviseur bij liet Depa r t emen t van 
Jus t i t ie , en R. B. LEDEBOER, advocaat-generaal bi] den Hoogen R a a d . 



309 . 3. 
Vereenvoudiging van de rechtspleging in lichte strafzaken. 

wijligingen Ie doen ondergaan -*- uiteraard zal het gewenscht 
zijn daarvoor den afloop der behandeling van deze wets-
voordracht en van het weldra in te dienen ontwerp van wet 
tot invoering van den kinderrechter af' te wachten —, daarna 
aanstonds bereid zal worden bevonden om de verdediging 
van het ontwerp op zich te nemen. Naar hij vertrouwt, zal 
dit nog in den loop van dit zittingjaar het geval zijn. 

Thans overgaande tot de toelichting van deze wets-
voordracht, moge de ondergeteekende beginnen met er op te 
wijzen, dat de inhoud der voorgestelde regeling in twee 
paragrafen is ondergebracht, achtereenvolgens behandelende 
de vereenvoudiging der berechting van kantongerechtszaken 
en de vereenvoudiging der rechtspleging in lichte rechtbank-
zaken. De eerste paragraaf is nagenoeg geheel geschoeid op 
de leest van de kantongerechtsprocedure van het ontwerp-
Strafvordering. De verdiensten van bedoelde kantongerechts-
procedure, welke blijkens liet Verslag betreffende liet ont\\erp-
Strafvordering ' ) bij vele leden instemming heeft mogen 
vinden, zijn bekend. Zij vertoont eene mate van lenigheid, 
welke haar voor de meest verschillende zaken, verstekzaken 
en contradictoire zaken, moeilijke eii eenvoudige, geschikt 
doet zijn en schept voor gevallen van heeter daad de mogelij k-
heid van een verkort geding, dat in de wijze van aanhangig 
maken (bij oproeping door den ambtenaar, die het feit heeft 
opgespoord) en in de mondelinge behandeling en afdoening 
der zaak de eist-hen van een snelle en die van een soliede 
berechting vereenigt. Geen wonder dan ook, dat in § 1, 
behoudens enkele afwijkingen, de kantongerechteprocedure 
van het ontwerp-Strafvordering nagenoeg woordelijk is 
overgenomen. De afwijkingen zullen hieronder worden toe-
gelicht. Daarbij zal dan tevens gelegenheid zijn om de voor-
deelen van de ontworpen regeling nog wat nader in het licht 
te stellen. 

Ook S 2 van het wetsontwerp vertoont enkele ba-
langrijke trekken van de kantongerechtsprocedure van het 
ontwerp-Strafvordering. Voorgesteld wordt om de gelegen-
heid te scheppen eenvoudige rechtbanksaken door één lid der 
rechtbank als enkelvoudige kamer, en wel als rechter in kort 
geding (politierechter), te laten behandelen en afdoen, welke 
behandeling en afdoening als regel mondeling zal ge-
sc bieden. 

Voor het aanhangig maken eener rechtbankzaak bij den 
politierechter zijn twee voorwaarden gesteld (art. 227 c, 
nieuw, W . v. Sy.) , nl. 1°. de zaak moet, naar het aanvan-
kelijk oordeel van den vervolgenden ambtenaar, van een-
voudigen aard zijn — men denke dus met name aan gevallen 
van ontdekking op heeter daad of waarin het bewijs reeds 
aanstonds voorhanden is — en 2°. daarin moet, eveneens naar 
het aanvankelijk oordeel vau den vervolgenden ambtenaar, 
geen zwaardere hoofdstraf dan gevangenisstraf van zes maan-
den dienen te worden opgelegd. Oordeelt de politierechter, 
dat de zaak door een meervoudige kamer der rechtbank moet 
worden behandeld — hetzij dus omdat zij hem niet van 
eénvondigen aard voorkomt, hetzij omdat daarin naar zijn 
oordeel gevangenisstraf van meer dan zes maanden moet 
worden opgelegd, waartoe hij niet bevoegd is —, dan verwijst 
hij de zaak daarheen (artikel 227 k, nieuir, W. v. Sv.) . De 
gedachte procedure voor den politierechter is nu verder in 
hoofdlijnen als volgt. De beklaagde kan op zeer korten 
termijn worden gedagvaard (art. 227 d, nieuw, W. v. Sv.) , 
in overeenstemming waarmede omtrent het getal der gewone 
terechtzittingen van den politierechter zekere regelen zijn 
gesteld (art. 227 6, nieuir, TV. v. Sv.) . Is hij overeenkomstig 
artikel 41 van het Wetboek van Strafvordering (d. w. z. in 
geval van ontdekking op heeter daad) voor den officier van 
justitie geleid, dan zal hij zelfs kunnen worden gedagvaard 
om nog op den dag zelven voor den politierechter te ver-
schijnen, in welk geval hij ter terechtzitting kan worden 

1) Men vergelijke bladz. 127 van het Verslag. 

geleid en de dagvaarding aanvankelijk in plaats van eene 
opgave van het feit, dat ten laste wordt gelegd, enkel behoeft 
in te houden een korte aanduiding van dat feit (art. 227 ff, 
nieuw, W. v. Sv.), welke aanduiding dan op de terechtzitting 
tot een nadere opgave van het feit wordt uitgewerkt (art. 
227 i, nieuw, W. v. Sv.) . Is de beklaagde overeenkomstig 
artikel 41 van het Wetboek van Strafvordering voor den 
officier van justitie geleid en aanstonds gedagvaard om nog 
op den dag zelven of ter eerstkomende terechtzitting voor den 
politierechter te verschijnen, dan moet rekening worden 
gehouden met de mogelijkheid, dat hij ten gevolge van die 
snelle wijze van aanhangig maken zijner zaak zijn verde-
diging niet voldoende heeft kunnen voorbereiden, met name, 
indien hij zich in verzekerde bewaring bevindt. De wets-
voordracht doet dat door te bepalen, dat de politierechter in 
het hierboven geschetste geval het onderzoek voor een be-
paalden tijd schorst, indien de beklaagde in het belang 
zijner verdediging uitstel verzoekt, en dat de politierechter 
hem alsdan bovendien op zijn verzoek een raadsman toevoegt, 
indien hij zich in verzekerde bewaring bevindt (art. 227 j , 
nieuic, W. v. Sv.) . Terwijl aan de rechtbank en dus ook aan 
den politierechter de bevoegdheid is gegeven om de verschij-
ning in persoon en de voorleiding van den beklaagde te ge-
lasten (art. 10), is overigens de behandeling der zaak door 
den politierechter in hoofdzaak gelijk aan die door den kan-
tonrechter volgens ^ 1 dezer wetsvoordracht. Met name 
is ook hier als regel mondelinge vonnissing voorgeschreven 
(art. 227 m, nieuw, W. v. Sv.) . 

Wanneer men nu nog in aanmerking neemt, dat de politie-
rechter, zoo dikwijls hij dit voor de aanvulling van het 
bewijsmateriaal, voor het verkrijgen van meerdere gegevens 
betreffende de persoonlijkheid van den beklaagde of anders-
zins noodig mocht achten, het onderzoek ter terechtzitting 
voor een bepaalden tijd kan schorsen, dan zal, naar de onder-
geteekende meent, de bovenstaande uiteenzetting wel geven 
het beeld van een vereenvoudigd en bespoedigd, overwegend 
mondeling strafproces, waaraan een zekere gemoedelijke kant 
niet behoeft te ontbreken, en dat ook uit dien hoofde wel 
bij ons volkskarakter schijnt te passen. Meer dan bij andere 
rechtbankzakeu zal het zwaartepunt der behandeling van 
zaken, waarvan de politierechter kennis neemt, ter terecht-
zitting komen te liggen. Dit moet aan de ontworpen pro-
cedure voor den politierechter een betrekkelijk groote mate 
van frischheid geven. 

De werkkring van den politierechter zal ongetwijfeld zijn 
een zeer aantrekkelijke. Uiteraard moet hij een zekere gave 
en geneigdheid hebben voor de leiding van het onderzoek ter 
terechtzitting. Immers, meer dan voor andere rechters, is 
voor hem de terechtzitting de plaats, waar zijn taak ligt. Van 
schrijfwerk zal hij, meer dan zij, ontheven kunnen zijn. 
Intusschen stelt zijn functie aan zijn persoonlijkheid en 
kennis hooge eischen. *-

Het heeft bij den ondergeteekende een ernstig punt van 
overweging uitgemaakt, of niet aan den politierechter een 
tweetal leeken als bijzitters waren toe te voegen. Hij heeft 
echter het voor hem aantrekkelijk denkbeeld eener schepen-
rechtspraak voor lichte misdrijven moeten laten varen met 
het oog op den grondwettelijken eisch, dat de leden der 
rechterlijke macht, met rechtspraak belast, voor het leven 
worden aangesteld. Wel is waar zou niet een beroep op artikel 
37 van de wet op de rechterlijke organisatie, bepalende, dat 
de kantonrechters-plaatsvervangers door den Koning voor vijf 
jaren worden aangesteld 1), wellicht kunnen worden beweerd, 
dat de uitdrukking ,,voor het leven aanstellen" slechts deze 
technische beteekenis heeft, dat de aangestelden binnen den 
termijn, waarvoor zij zijn benoemd, door de Regeering niet 
anders kunnen worden ontslagen dan op eigen verzoek. Doch 

1) Men vergelijke omtrent dezo bepaling Mr. A. DE PINTO, Handleiding 
tot d« wet op de regtorlijke organisatie en het beleid der justitie, tweed» 
gedeelte, blz. 99 van den tweeden druk. 



309 . 3. 
Vereenvoudiging van de rechtspleging in lichte strafsaken. 

deze interpretatie is te gewrongen om daarop de voorgestelde 
regeling mede op te trekken. 

Moest dientengevolge van liet denkbeeld der invoering 
van een schepenrechtspraak worden afgezien, zoo worde thans 
de vraag gesteld of de berechting van lichte rechtbankzaken 
naar de ontworpen regeling aan de persoonlijkheid en kennis 
van een alleen-reohtsprekonden rechter te hooge eisohen stelt. 
Tegenover de voordeelen van de alleen-rechtspraak, als daar 
zijn de veel meer economische aanwending van rechterlijke 
krachten, de versterking bij den rechter van het besef van 
persoonlijke verantwoordelijkheid, staat als schaduwzijde het 
gemis van collegiaal beraad. Dat gemis zal zich uiteraard 
met name in niet-eenvoudige en in zware strafzaken doen 
gevoelen. En juist voor die strafzaken sluit het ontwerp de 
alleen-rechtspraak uit. De politierechter zal voor zich krijgen 
zaken van eenvoudigen aard en zal niet bevoegd zijn tot 
oplegging van gevangenisstraf van meer dan zes maanden. 
In hoofdzaak zal hij te berechten hebben lichte gevallen van 
misdrijven van de categorie diefstal, mishandeling, weder-
spannigheid, huisvredebreuk, zaakbeschadiging en wat dies 
meer zij, gelijk die met name in de groote steden dagelijks 
bij den officier van justitie worden aangebracht en waarin 
of de verdachte op heeter daad is betrapt (en c.q. voor deu 
officier geleid) öf het bewijs zeer eenvoudig is. Drie rechters 
over dergelijke eenvoudige rechtbanksaken te laten vonnis* 
sen, is ten slotte een verspilling van rechterlijke krachten. 
Het heeft bij den ondergeteekende een punt van overweging 
uitgemaakt of niet de voorgestelde alleen-rechtspraak in 
rechtbankzaken uitdrukkelijk tot de zoodanige, waarin ont-
dekking op heeter daad heeft plaats gehad of een erkentenis 
of bekentenis is afgelegd, ware te beperken. Een dergelijke 
scheidingslijn zou intusschen wel wat dogmatisch voorkomen, 
aangezien ook andere rechtbankzaken dan de genoemde van 
zeer eenvoudigen aard kunnen zijn. Bovendien zou het uit-
drukkelijk trekken van de hierboven bedoelde scheidingslijn 
het streven om van den verdachte of beklaagde een erkentenis 
of bekentenis te verkrijgen al te zeer op den voorgrond kun-
nen brengen. Oordeelt de politierechter de zaak niet van een-
voudigen aard, dan kan hij haar verwijzen naar de meer-
voudige kamer. 

Is dus de bij § 2 voorgestelde alleen-rechtspraak be-
perkt tot die zaken, welke zich daarvoor in het bijzonder 
leenen, zoo moet voorts nog worden bedacht, dat deze wets-
voordracht de gelegenheid biedt om met die rechtspraak in 
rechtbankzaken de proef te nemen. Volgens het nieuw 
voorgestelde artikel 57, tweede en derde lid, van de wet op 
de rechterlijke organisatie is de Kroon bevoegd om bij de 
rechtbanken uit één lid bestaande (enkelvoudige) kamers in 
te stellen, terwijl dan de rechtsmacht der enkelvoudige 
kamers wordt geregeld bij het Wetboek van Strafvordering. 

In het Wetboek van Strafvordering — men vergelijke 
artikel 11 van het wetsontwerp — worden dan bijzondere 
bepalingen gegeven, voor het geval de Kroon bij een recht-
bank een enkelvoudige kamer heeft ingesteld voor de vereen-
voudigde behandeling van strafzaken. Het komt den 
ondergeteekende voor, dat ook diegenen, welke aanvankelijk 
geneigd mochten zijn de hierboven aangegeven schaduwzijde 
van de alleen-rechtspraak in rechtbankzaken zwaar te laten 
wegen, geen bezwaar kunnen gevoelen om met het nieuwe 
instituut een 'voorzichtige proef te nemen, waaraan dan bij 
welslagen uitbreiding kan worden gegeven. 

In liet voorbijgaan worde nog opgemerkt, dat het nieuw 
voorgestelde artikel 57, tweede en derde lid, van de wet op de 
rechterlijke organisatie mede de gelegenheid opent om hij de 
rechtbanken in te stellen enkelvoudige kamers voor de behan-
deling van kinderzaken (kinderrechters). Een wetsontwerp 
tot invoering van den kinderrechter is in voorbereiding. 
Hoewel dat wetsontwerp met deze wetsvoordracht onmid-
dellijk verband houdt, kwam het niet gewenscht voor beide 
in één ontwerp samen te koppelen .• Immers hangt de invoe-
ring van den kinderrechter mede samen met wenschelijk 

gebleken wijzigingen in het burgerlijk materieel en formeel 
recht betreffende de verwaarloosde jeugd. De invoering vau 
het instituut van den kinderrechter met wat zich daar omheen 
g-aepeert worde beter bij een afzonderlijke wetsvoordracht 
voorgesteld. Dat intusschen de strafrechtelijke procedure voor 
den kinderrechter met die voor den politierechter zekere 
punten van verwantschap moet vertoonen, spreekt van zelf. 
Te zijner tijd zal dit nader blijken. 

Thans moge tot de toelichting op de voorgestelde artikelen 
worden overgegaan. 

§ I. 
Artikel I. 

Men vergelijke bij het nieuw voorgestelde artikel 22, vierde 
lid, W. v. Sv. artikel 146, laatste lid, van het ontwerp-
Strafvordering. De hier aan den ambtenaar van het openbaar 
ministerie bij het kantongerecht verleende bevoegdheid om 
van zijn bevinding bij proces-verbaal te doen blijken, kan 
een snelle afdoening van kantongerechtszaken bevorderen. 
Indien b. v. de opgeroepen beklaagde hetzij overeenkomstig 
het nieuw voorgestelde artikel 252 d, tweede lid, voor den 
ambtenaar wordt geleid, hetzij anderszins voor hem ver-
schijnt, zal deze door persoonlijk verhoor het nog ontbrekende 
bewijsmateriaal kunnen completeeren. 

Artikel 2 . 
Men vergelijke bij het nieuw voorgestelde artikel 22 a 

W. v. Sv. artikel 147 van het ontwerp-Strafvordering. Dat 
het voorgestelde artikel tot vereenvoudiging der kanton-
gerechtsprocedure kan bijdragen en in het bijzonder ook in 
kinderzaken voor het onderzoek naar de persoonlijkheid van 
den verdachte of beklaagde van nut kan zijn (,,of dit om 
andere reden raadzaam is") behoeft geen betoog. 

Artikel 3. 
Het nieuw ontworpen artikel 74 van het Wetboek van 

Strafrecht is in hoofdzaak gesteld overeenkomstig de redactie, 
voorgesteld op bladz. 188—189 van de Memorie van Toelich-
ting op het ontwerp-Strafvordering. De voornaamste af-
wijking van die redactie is deze, dat het verzoek om de zaak 
buiten proces af te doen volgens deze wetsvoordracht kan 
worden gedaan tot het tijdstip van den aanvang der tereeht-
zitting en dus niet enkel ,,binnen twee dagen na de uitreiking 
der oproeping of vier dagen na de beteekening der dag-
vaarding", voor welke beperking geen voldoende grond 
aanwezig schijnt. 

Ongetwijfeld zal een artikel, als hier voorgesteld, de 
afdoening van ettelijke zaken buiten proces bevorderen. 

Artikel 4. 
Dit artikel vervangt artikel 252 van het Wetboek van 

Strafvordering door een reeks artikelen, in hoofdzaak overeen-
komende met de artikelen 360—373 van het ontwerp-
Strafvordering, welke als bekend mogen worden veronder-
steld. De voorgestelde afwijkingen van laatstbedoelde arti-
kelen mogen hieronder, voor zoover uoodig-, worden toe-
gelicht. 

Art. 252. Om de nieuw voorge'stelde kantongercchts-
procedure tot haar recht te laten komen, is het noodig het 
centraal gezag nog wat meer invloed op het getal gewone 
terechtzittingen van het kantongerecht te geven, dan bij 
artikel 360 van het ontwerp-Strafvordering is voorgesteld. 
Vandaar de invoeging driemaal van de woorden ,,zoovele 
malen, als de Minister van Justitie bepaalt". 

Art. 252 a. Is gelijk aan artikel 361 ontwerp-Strafvor-
dering. 

Art. 252 b. Is gelijk aan artikel 362 ontwerp-Strafvor-
dering. 
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Art. 252 c. Is in hoofdzaak gelijk aan artikel 363 
ontwerp-Strafvordering. Het tweede lid is iets meer elastisch 
gemaakt dan het overeenkomstige tweede lid van artikel 363 
voormeld, door n.1., in plaats van de woorden „ Is eene 
onverwijlde aanbieding niet mogelijk", te lezen: ,,Heeft eene 
onverwijlde uitreiking niet plaats gevonden". 

De uitreiking van een oproeping om te verschijnen voor 
den kantonrechter aan den op heeter daad betrapten over-
treder door den ambtenaar, die het feit heeft opgespoord, is 
zeker als een gelukkige vondst van de vroegere Staats-
commissie voor de herziening van het Wetboek van Straf-
vordering aan te merken. 

Art. 252 d. Men vergelijke artikel 364 van het ontwerp-
Strafvordering. Het tweede lid is nieuw. Is de verdachte 
overeenkomstig- art. 41 van het Wetboek van Strafvordering 
(d.w.z. in geval van ontdekking op heeter daad) aangehou-
den, wat uiteraard in kantongerechtszaken niet zoo heel veel 
pleegt voor te komen, doch toch wel eens een enkelen keer 
— men denke b.v. aan dronkaards of personen, wier iden-
titeit moet worden vastgesteld —, dan kan hij, indien het 
openbaar ministerie dit noodig acht, worden opgeroepen om 
nog op den dag zelven ter terechtzitting van het kanton-
gerecht te verschijnen. Hij kan dan voor het openbaar 
ministerie bij het kantongerecht — die zoo noodig een nader 
onderzoek kan instellen en daarvan bij proces-verbaal doen 
blijken — en vervolgens ter terechtzitting worden geleid. In 
dit geval herinnert het geding voor den kantonrechter 
eenigermate aan dat voor den Engelschen politierechter. Is 
de verdachte aangehouden en behoeft zijn zaak niet te wach-
ten, dan schijnt er alleszins reden om haar overeenkomstig 
het nieuw voorgestelde artikel 252 d, tweede lid, onverwijld 
aanhangig te maken en af te doen. Immers de verdachte is 
nu eenmaal aangehouden, zijn eigen belang verzet zich tegen 
onmiddellijke afdoening zeker niet — eer is het omgekeerde 
het geval —, terwijl de onmiddellijke afdoening op het 
publiek ongetwijfeld een goeden indruk zal maken. Wil deze 
zeer snelle procedure tot haar recht komen, dan kan de 
voorgeleiding van den beklaagde ter terechtzitting bezwaar-
lijk worden ontbeerd. Men vergelijke het bij artikel 10 dezer 
wetsvoordracht voorgestelde artikel 150« van het Wetboek 
van Strafvordering. 

Art. 252 e. Is, behoudens een onbelangrijke afwijking, 
gelijk aan artikel 365 ontwerp-Strafvordering. 

Art. 252 / . Men vergelijke art. 366 ontwerp-Strafvor-
dering. De vaststelling van het formulier en van nadere voor-
schriften ter uitvoering van de artikelen 252 b—252 e schijnt 
beter aan den Minister van Justitie te kunnen worden over-
gelaten, waar het hier geldt een materie van uiterst eenvou-
digen aard en welker regeling zich aanstonds aan gebleken 
eischen moet kunnen aanpassen. 

Art. 252//. Men vergelijke artikel 367 ontwerp-Straf-
vordering. 

Art. 252 h. Dit artikel is nieuw. Het geeft een instructief 
voorschrift aan opsporingsambtenaren, dat in het verkort 
geding van waarde kan blijken, en regelt de oproeping van 
ouders of voogd van een jeugdigen beklaagde. Het formulier 
van uitnoodigingeu en oproepingen zal uiteraard zóó worden 
vastgesteld, dat daarin dag eu uur der terechtzitting moeten 
worden ingevuld en dat de ambtenaar, die het feit heeft 
opgespoord, de uitnoodiging of oproeping moet dagteekenen 
en onderteekenen. Het woord „uitnoodiging" is in dit artikel 
opzettelijk gekozen om te doen uitkomen, dat aan het niet 
verschijnen geen rechtsgevolgen zijn verbonden. 

Art. 252 i. Ook dit artikel is nieuw. Met name in het 
verkort geding voor den kantonrechter kan een vereenvou-
digde oproeping van getuigen, deskundigen en tolken niet 
worden ontbeerd. 

Art. 252 j . Men vergelijke bij het eerste lid artikel 368 
ontwerp-Strafvordering en bij het tweede lid de wet van 11 
April 1919 (Staatsblad n°. 173). 

Is de oproeping aan den persoon van den beklaagde aan-
geboden, dan zal ingevolge het tweede lid het verzet tegen 
een verstekvonnis slechts kunnen worden gedaan binnen 
veertien dagen na de uitspraak daarvan. 

Art. 252 k. Het artikel wijkt van het overeenkomstige 
artikel 369 ontwerp-Strafvordering eenigermate af. In zaken, 
welke door oproeping aanhangig zijn gemaakt, is het feit op 
heeter daad ontdekt, zoodat de beklaagde in het algemeen 
zeer goed weet, waarvoor hij zich heeft te verantwoorden. 
Met het oog daarop kan in de oproeping met „eene korte 
aanduiding van het ontdekte feit" worden volstaan. Naar 
het ontwerp-Strafvordering zou ter zake van het feit, in de 
oproeping aangeduid, op de terechtzitting steeds een schrif-
telijke telastlegging, houdende opgave van dat feit, moeten 
worden overgelegd. Het wil den ondergeteekende intusschen 
voorkomen, dat niet zelden volstaan kan worden met een 
mondelinge nadere opgave van dat feit, waarvan dan uiter-
aard aanteekening geschiedt in het proces-verbaal der terecht-
zitting. Die nadere opgave kan bestaan in het aangeven der 
verbeteringen of aanvullingen, welke de korte aanduiding 
van het feit in de oproeping moet ondergaan. Is b.v. de korte 
aanduiding van het feit in de oproeping deze, dat de be-
klaagde, terwijl hij in staat van dronkenschap verkeerde, op 
1 Januari 1919 des namiddags ongeveer twaalf uur op het 
Plein te 's-Gravenhage in het openbaar het verkeer belem-
merd heeft, dan kan het openbaar ministerie op de terecht-
zitting dat feit nader opgeven door aan die korte aanduiding 
toe te voegen, dat de belemmering hierin heeft bestaan, dat 
de beklaag-de een kar dwars over het trottoir heeft geplaatst. 
Naar het oordeel van den ondergeteekende kan een dergelijke 
nadere opgave van het ten laste gelegde feit in het algemeen 
zoowel uit het oogpunt der verdediging van den beklaagde 
als voor wat betreft den grondslag voor de verdere vervolging 
voldoende worden geacht. Verlangt intusschen de kantonrech-
ter of de beklaagde, dat hem de nadere opgave op schrift 
wordt gegeven, dan dient dit te geschieden. Men zie het 
tweede lid van dit artikel. 

Dat in dit artikel niet is overgenomen de nietigheid, 
bedreigd in het eerste lid van artikel 143 van het Wetboek 
van Strafvordering, zoodat eenige ciualitatieve aanduiding 
van het feit, voor zoover die nog als „uadere opgave" kan 
gelden, niet is uitgesloten, houdt verband met de reeds hier-
boven vermelde omstandigheid, dat het feit op heeter daad 
is ontdekt, zoodat de beklaagde in het algemeen zeer goed 
weet, waarvoor hij zich heeft te verantwoorden. Overigens zal 
het openbaar ministerie het welslagen der vervolging wel niet 
in de waagschaal stellen door zich aan qualitatieve aandui-
ding te buiten te gaan. 

AH. 252 7. 
dering'. 

Is gelijk aan artikel 370 ontwerp-Strafvor-

Art. 252 >«. Is geliik ' . ) ' aan artikel 371 ont\verp-Ntrnfvor-
dering; Alleen is in het laatste lid niet van een opneming, 
doch van een aanteekening van het vonnis in het proces-
verbaal der terechtzitting gesproken. Men vergelijke hier-
omtrent hieronder het aangeteekende bij artikel 253, n°. 8 
(nieuw) W. v. Sv. 

Art. 252 n. Bij vergelijking met het overeenkomstige 
artikel 372 ontwerp-Strafvordering is nieuw de verplichting 
van den kantonrechter om te bepalen, dat schriftelijk vonnis 
zal worden gewezen, indien het openbaar ministerie dat 
vordert of de beklaagde dat verzoekt. Bij het vonnis kunnen 
groote belangen, ook van derden — men denke b.v. aan de 
beleedigde partij —, betrokken zijn. 

Art. 252 o. Is gelijk aan artikel 373 ontwerp-Strafvor-
dering. 
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Tweede Kamer. 

Artikel 5. 
J)e voorgestelde wijziging van den aanhef van artikel 253 

W. v. Sv. houdt verband met de invoeging in den Vierden 
Titel van dat wetboek van eene nieuwe § 5, welke ten aanzien 
van de kantoiigerechtspiocedure niet van toepassing moet 
worden verklaard. 

Bij de voorgestelde wijziging van n°. 1 vergelijke men 
artikel 252 d, eerste lid, nieuw, van het Wetboek van Straf-
vordering. 

V°. 7 komt overeen met artikel 374, n°. 6, ontwerp-Straf-
vordering. 

N°. 8 bepaalt, dat, indien mondeling vonnis wordt ge-
wezen, het vonnis in het proces-verbaal der terechtzitting 
wordt aangeteekend op de wijze, door den Minister van 
Justitie te bepalen. Men vergelijke hierbij artikel 374, n°. 7, 
ontwerp-Strafvordering, hetwelk de opneming van het inon-
deling vonnis in het proces.-verbaal der terechtzitting be-
paalt. Men zal, naar het oordeel van den ondergeteekende, 
moeten aannemen, dat het practisch den kantonrechter wel 
niet mogelijk zal blijken om zijn mondeling vonnis zóó in te 
kleeden, dat het slechts op schrift behoeft te worden gebracht 
om een schriftelijk vonnis te vormen, ü e kantonrechter zal 
bij mondelinge vonnissing vermoedelijk de telastlegging 
noemen, hij zal de voorgebrachte bewijsmiddelen memoreeren 
en daarna, wellicht in min of meer gemoedelijke termen of 
met vermaningen, die van een schriftelijk vonnis geen deel 
uitmaken, zijn beslissing geven. Beter en meer in overeen-
stemming met de werkelijkheid komt het daarom voor te 
bepalen, dat het mondeling vonnis in het proces-verbaal der 
terechtzitting niet wordt „opgenomen", maar ,,aangetee-
kend". De Minister van Justitie kan voor die aanteekening 
een bepaald model vaststellen, h.v. in registervorm, met 
kolommen, waarin achtereenvolgens de telastlegging, de 
gebezigde inhoud der bewijsmiddelen, de bewezenverklaring, 
enz. worden aangtteekend. Aldus geregeld, zal het instituut 
der mondelinge vonnissing meer levensvatbaarheid erlangen 
en zich vrijer kunnen ontwikkelen. 

N°. 9 behelst een niet onbelangrijk nieuw beginsel, dat in 
bagatel-strafzaken, in onderscheiding van andere, aanbeve-
ling schijnt te verdienen ' ) . Eerst op de terechtzitting kan 
wel eens blijken, dat eigenlijk het feit beter :>nvervolgd ware 
gelaten — men denke met name aan zaken, welke door de 
politie bij oproeping aanhangig zijn gemaakt — of dat het 
feit, h.v. door het terechtstaan van den beklaagde, reeds vol-
doende is geboet. Daarom dient, naar liet oordeel van den 
ondergeteekende, de kantonrechter de bevoegdheid te bezit-
ten, in het vonnis te bepalen, dat geen straf zal worden toe-
gepast, indien hij dit in verband met de geringe heteekenis 
van het feit en de omstandigheden, waaronder het is begaan, 
raadzaam acht. 

N°. 10 behelst een nieuwe bepaling betreffende den afstand 
van rechtsmiddelen, welke bij enkele lezing duidelijk zal zijn 
en onverwijlde tenuitvoerlegging van het vonnis, niet zelden 
door den beklaagde zelf gewenscht, mogelijk maakt. 

Artikel 6. 
De voorgestelde wijziging van artikel 254 van het Wetboek 

van Strafvordering zal hij enkele lezing en vergelijking met 
artikel 3 dezer wetsvooidracht duidelijk zijn. Men vergelijke 
hierbij de artikelen 374, n°. 10, en 539 ontwerp-Strafvor-
dering. 

Het tweede lid wijkt van het overeenkomstige artikel 374, I 
n°. 10, ontwerp-Strafvordering af door de invoeging der 
woorden ,,op de wijze, door den Minister van Justitie te 
bepalen". Die invoeging vindt haar grond hierin, dat de 
bevoegdheid, verleend hij artikel 74 van het Wetboek van 
Strafrecht, tot bepaalde strafbare feiten is beperkt, zoodat 

1) Men vergelijk© het proefschrift van Mr. L. G. KORTENHORST, Bevoegd-
hèid van den rechter om ongestraft te laten, Amsterdam 1913. 
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nog eens moet worden nagegaan, welke de beste wijze zal zijn 
om, met name in geval van oproeping — welke plaats vindt 
door gewone opsporingsambtenaren —, dit tweede lid tot zijn 
recht te laten komen. 

Artikel 7. 
Dit artikel zal bij enkele lezing en vergelijking met het 

nieuw voorgestelde artikel 253, n". 10, W. v. Sv. en niet 
artikel 53S, eerste lid, tweeden zin, ontwerp-Strafvordering 
duidelijk zijn. 

Artikel s. 
Dit artikel wil de uitvoering hij voorraad van de straf van 

berisping mogelijk maken voor het geval, dat de beklaagde 
zelf' bij de uitspraak van het vonnis tegenwoordig is. Het is 
in dat geval thans zeer vreemd, dat den beklaagde de beris-
ping niet onmiddellijk kan worden toegediend. Het karakter 
van de straf van berisping laat, naar het oordeel van den 
ondergeteekende, een uitvoering bij voorraad in het algemeen 
alleszins toe, terwijl de beklaagde, mocht een hoogere rechter 
hem vrijspreken of ontslaan van rechtsvervolging, daarin en 
c.q. in hetgeen alsdan de hoogere rechter aan de uitspraak 
van het vonnis wel mondeling zal toevoegen, een rehabilitatie 
kan zien. 

Het artikel moet uiteraard ook voor rechtbankzaken gelden. 

S 2, 
Na hetgeen in de algemeene toelichting tot deze wetsvoor-

dracht betreffende § 2 reeds is opgemerkt, kan de toelichting 
tot de artikelen dezer paragraaf zeer kort zijn. 

Artikel 9. 
Men vergelijke bij de voorgestelde wijzigingen van artikel 

57 der wet op de rechterlijke organisatie artikel 50 dier wet, 
gelijk dat gewijzigd is vastgesteld bij artikel I der wet van 
27 September 1909 (Staatsblad n". 324). Vorming en bezet-
ting der enkelvoudige kamers zullen geschieden overeen-
komstig door de Kroon te stelleu regels, waarvoor aanknoo-
pingspunten zijn te vinden in het Reglement n°. I (artt. 22 
en volgende). De benoeming van den politierechter zal door 
de Kroon moeten geschieden en wel voor eenige jaren, zoodat 
hij in de gelegenheid zal wezen om zijn capaciteiten geheel 
te ontplooien. Anderzijds moet het mogelijk zijn hem na 
eenige jaren van zijn functie te ontheffen. 

Artikel 10. 
Het nieuw voorgestelde artikel 150» van hel Wetboek 

van Strafvordering, ontleend aan artikel 271 ontwerp-Straf-
vbrdering-, dient te dezer gelegenheid in het geldende wetboek 
te worden ingevoegd. Uiteraard zal het van algemeene 
gelding zijn, d.w.z. gelden, niet alleen voor wat betreft de 
terechtzittingen van kantongerecht en politierechter, doch 
mede wat aangaat die van de meervoudige kamer der recht-
bank en van het gerechtshof. 

Artikel II . 
Artt. 227 a—227 c. Deze artikelen zullen bij enkele 

lezing duidelijk zijn. 
Art. 227 d. Bij het eerste lid vergelijke men het nieuw 

voorgestelde artikel 253, n°. 1, W . v. Sv. Uiteraard kan — 
men vergelijke het nieuw voorgestelde artikel 227 a van dat 
wetboek — met toestemming van den beklaagde ook de korte 
dagvaardingstermijn worden verkort en dekt vrijwillige ver-
schijning van den beklaagde op een dagvaarding", beteekend 
in strijd met de voorschriften van dit lid, de nietigheid. Men 
zie de artikelen 147, eerste lid, en 148 Wetboek van Straf-
vordering. 

Het tweede lid opent de mogelijkheid van een zeer verkort 
geding, indien de verdachte overeenkomstig artikel 41 van 
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het Wetboek van Strafvordering (d.w.z. in geval van ont-
dekking op heeter daad) voor den officier van justitie is 
geleid. Men vergelijke hierbij het nieuw voorgestelde artikel 
252 tl, tweede lid, Wetboek van Strafvordering. 

Art. 227 e. Behoeft geen toelichting. Is de zaak na ver-
wijzing bij den politierechter aanbangig gemaakt, dan zal 
den beklaagde c.q. reeds een raadsman zijn toegevoegd 
ingevolge artikel 132 W. v. Sv. Voor dit gevai is het artikel 
niet noodig. Men vergelijke artikel 134, eerste lid, Wetboek 
van Strafvordering. Artikel 227 e heeft dus in de eerste plaats 
het oog o|) den gekozen raadsman. 

Art. 2 2 7 / . De hierbij voorgestelde uitzondering op 
artikel 145, eerste lid, Wetboek van Strafvordering is 
uiteraard noodzakelijk. 

Art. 227 g. Aangezien het feit in het hier bedoelde geval 
op beeter daad is ontdekt, kan aanvankelijk ook ten deze wel 
met een korte aanduiding van bet feit, dat ten laste wordt 
gelegd, worden volstaan. 

Art. 221 li. Het eerste lid behelst weder een instructief 
voorschrift aan de opsporingsambtenaren. Waar het hier 
geldt een oproeping om voor den officier van justitie of een 
zijner hulpofficieren — en dus niet om ter terechtzitting — 
te verschijnen, is in afwijking van het nieuw voorgestelde 
artikel 252 // van bet Wethoek van Strafvordering een schrif-
telijke .uitiioodiging niet voorgeschreven. 

Zijn de getuigen voor den officier of een zijner hulp-
officieren verschenen, dan kan oproeping ter terechtzitting 
plaats vinden overeenkomstig het tweede lid, waarbij kan 
worden vergeleken het nieuw voorgestelde artikel 252 i 
W. v. Sv. 

Art. 227 ;'. Men vergelijke bierbij het nieuw voorgestelde 
artikel 252 k van het Wetboek van Strafvordering. 

Art. 227 j . Het eerste lid schrijft voor een imperatieve 
schorsing van het onderzoek ter terechtzitting op verzoek van 

den beklaagde. Het geldt bier reclitbankzaken en den be-
klaagde, die bij de ontdekking van bet feit op heeter daad is 
aangehouden en aanstonds op zeer korten termijn, c.q. zelfs 
tegen den dag zelven, gedagvaard, kan men een eventueel 
door hem gewenscht uitstel in het belang zijner verdediging 
niet onthouden. Vandaar, dat de schorsing hier, in afwijking 
van bet nieuw voorgestelde artikel 252 l van het Wetboek van 
Strafvordering, imperatief is voorgeschreven. 

In de volgende leden wordt geregeld de toevoeging van een 
raadsman aan den van misdrijf beklaagde, die overeen-
komstig bet eerste lid uitstel heeft verkregen en zich in' ver-
zekerde bewaring bevindt, een toevoeging, welke onder de 
gegeven omstandigheden alleszins redelijk voorkomt en in 
overeenstemming schijnt niet de beginselen omtrent de toe-
voeging in het geldende wetboek. 

Art. 227 k. zal bij enkele lezing en, wat de laatste drie 
leden betreft, vergelijking met artikel 398 ontwerp-Straf-
vordering duidelijk zijn. Het bewijsmateriaal, dat op de 
terechtzitting van den politierechter is voorgebracht, beboeft 
voor de verdere vervolging der zaak niet geheel teloor te 
gaan. Men denke met name ook aan getuigen, die na de 
terechtzitting van den politierechter overlijden of ver-
d wijn en. 

Artt. 227 l—227 p. Men vergelijke de nieuw voorgestelde 
artikelen 253, n°. 7 en 10, en 252 m—252 o W. v. Sr 

Artikel 12. 
Men vergelijke artikel 7 dezer wetsvoordraelït. 

Artikel 13. 

Dit artikel beboeft geen toelichting. 

De Minister van Justitie, 

HEEMSKERK. 


