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De vaste Commissie voor Privaat en Strafrecht, in wier handen dit 
wetsontwerp is gesteld, kan zich met de hoofdstrekking daarvan, het 
opheffen van verschillende beperkingen, waaraan de toepassing van 
de voorwaardelijke veroordeling tot dusverre gebonden is geweest, 
zeer wel verenigen. Het instituut der voorwaardelijke veroordeling en 
dat der gedeeltelijk voorwaardelijke, gedeeltelijk onvoorwaardelijke 
veroordeling hebben inderdaad in de praktijk, zover de commissie kan 
nagaan, goed voldaan. De wet bindt de toepassing van beide instituten 
tot nog toe echter aan voorwaarden, welke ook naar het oordeel der 
commissie voor een verruiming in aanmerking komen. Er bestaat 
aanleiding om de rechter in dezen een grotere vrijheid te geven. Dit 
betekent overigens niet, dat de commissie in een onbeperkte vrijheid 
van de rechter tot het opleggen van allerlei straffen en combinaties 
van straffen op zich zelf een ideaal ziet. Ook de rechter is een feil
baar mens. De wetgever kan echter onmogelijk alle gevallen tevoren 
overzien en is dus wel gedwongen de rechter, die geacht moet 
worden elk concreet geval wèl te kunnen overzien, een belangrijke 
mate van vrijheid te geven. Een onbeperkte vrijheid mag dit niet 
zijn; de wet moet bepaalde richtlijnen aangeven. De commissie is 
aanvankelijk van oordeel, dat de grenzen voor des rechters vrijheid 
in het ontwerp met juistheid getrokken zijn. 

Ten einde zich omtrent de werking van de instituten der voor
waardelijke veroordeling en der ten dele voorwaardelijke, ten dele 
onvoorwaardelijke veroordeling een betere indruk te kunnen vormen, 
zou de commissie het op prijs stelien, indien de Minister een over
zicht zou kunnen geven van de toepassing dezer instituten en van de 
resultaten daarvan. Daaraan zou tevens een overzicht van de toe
passing der voorwaardelijke invrijheidstelling kunnen worden toe
gevoegd. Bij artikel V zal op dit laatste worden teruggekomen. 

Artikel I 
Het mogelijk maken van de combinatie onvoorwaardelijke hoofd

straf — voorwaardelijke bijkomende straf acht de commissie een ver
betering. Het voorbeeld, dat in de Memorie van Toelichting wordt 
gegeven van een onvoorwaardelijke hoofdstraf (hechtenis of geld
boete) naast een voorwaardelijke ontneming van het rijbewijs, toont 
dit wel aan. Wanneer ontneming van het rijbewijs betekent, dat de 
veroordeelde zijn middel van bestaan verliest, kan er inderdaad aan
leiding bestaan om hem door een onvoorwaardelijke hoofdstraf de 
ernst van zijn delict in te scherpen, hem daarnaast de kans te geven 
om te tonen, dat hij zich goed kan gedragen, doch hem tevens door 
voorwaardelijke ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van 
een motorrijtuig daartoe een extra-prikkel te geven. Gevraagd werd 
of zich in de praktijk nog andere gevallen hebben voorgedaan, waarin de 
behoefte aan een dergelijke combinatie van straffen duidelijk gebleken is. 

Ook met het vervallen van de vier beperkingen, welke de wet thans 
nog stelt aan het opleggen van gedeeltelijk voorwaardelijke en gedeel
telijk onvoorwaardelijke hoofdstraffen of bijkomende straffen, kan de 
commissie zich verenigen. Zij erkent, dat door het stellen van de eis, 
dat bij het opleggen van gecombineerde straffen altijd een opdracht 
tot het verlenen van hulp en steun moet worden gegeven, aan de 
reclasseringsinstellingen te zware eisen worden gesteld of althans 
zouden kunnen worden gesteld. Het resultaat hiervan zou kunnen 
zijn, dat de rechter van een overigens wenselijke combinatie van straf
fen zou moeten afzien, omdat hij daardoor de reclassering te zwaar 
zou belasten; dit ware bedenkelijk. En er zijn inderdaad wel gevallen, 
waarin toezicht niet noodzakelijk is. Dat deze eis zal vervallen, heeft 
daarom de instemming der commissie. Zij spreekt echter de hoop uit, 
dat de rechter in al die gevallen, waarin een opdracht tot hulp en 
steun de kansen op e:n blijvend goed gedrag van de veroordeelde wèl 
zal kunnen verhogen, er in zal slagen een reclasseringsinstelling be
reid te vinden deze opdracht te aanvaarden. 

Kan de commissie zich dus met de tot dusverre besproken wijzi
gingen verenigen, de invoeging van de woorden „zich op andere wijze 
heeft misdragen" lijkt haar aanvankelijk niet onbedenkelijk. Deze 
invoeging betekent, dat de tenuitvoerlegging van een voorwaardelijke 
straf kan worden gelast niet alleen, indien de veroordeelde zich vóór 
het einde van de proeftijd aan een strafbaar feit heeft schuldig 
gemaakt of indien hij gedurende die lijd een van de hem gestelde 
voorwaarden overtreedt, doch ook indien hij zich gedurende zijn 
proeftijd op andere wijze misdraagt. De Minister motiveert dit voor
stel door er op te wijzen, dat in geval van het plegen van een nieuw 
strafbaar feit tenuitvoerlegging van de voorwaardelijk opgelegde 
straf krachtens de huidige regeling (artikel 14/) eerst mogelijk is, 
nadat de veroordeelde bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis ter 
zake van het nieuwe feit veroordeeld is. Het kan dus vele maanden 
duren voordat een nieuw feit tot executie van de oude straf kan 
leiden. Wel kan de rechter nog executie bevelen nadat de proeftijd 
reeds is afgelopen, mits ter zake van het nieuwe feit een strafvervol

ging is ingesteld binnen drie maanden na het einde van de proeftijd 
(artikel 14/i, lid 2), doch dit neemt niet weg, dat het dreigement van 
executie natuurlijk sterker werkt, indien het onmiddellijk op de daad 
volgt. Men heeft echter bij het ontwerpen van de huidige regeling 
ongetwijfeld overwogen, dat tenuitvoerlegging van de oude straf op 
grond van het begaan van een nieuw strafbaar feit niet billijk zou 
zijn, zolang er nog twijfel bestaat of de veroordeelde dit nieuwe feit 
inderdaad begaan heeft en of hij deswege wel strafbaar is. Het komt 
de commissie voor, dat dit argument ook thans nog van overwegende 
betekenis moet worden geacht. Nu merkt de Minister wel op, dat de 
rechter, indien het twijfelachtig is, of het feit is gepleegd, de last 
tot tenuitvoerlegging eerst zal geven, indien van een onherroepelijke 
veroordeling blijkt, doch de commissie acht het niet zonder be
denking deze beperking uit de wet zelf te schrappen. Zij is nog niet over
tuigd, dat het voordeel van een prompte reactie tegen dit nadeel opweegt. 

De Minister wijst er ook op, dat bij de huidige regeling het open
baar ministerie gedwongen is min of meer geforceerde vervolgingen 
in te stellen, ten einde tenuitvoerlegging van een vroegere voor
waardelijke straf te kunnen vorderen. De juistheid hiervan kan 
de commissie niet inzien. Is inderdaad een nieuw strafbaar feit van 
enig belang gepleegd, dan kan men een spoedige vervolging daarvan 
niet „geforceerd" noemen, zeker niet, nu het openbaar ministerie na 
afloop van de proeftijd nog drie maanden tijd heeft om met de ver
volging een aanvang te maken. Betreft het daarentegen een feit van 
zo ondergeschikt belang, dat het openbaar ministerie de zaak anders 
zou seponeren, dan behoort het feit ook niet tot tenuitvoerlegging 
van een vorige straf te leiden. Hoe dit ook zij, in elk geval bestaat 
er een middel om het openbaar ministerie tijd te geven rustig te 
overwegen of het een vervolging zal instellen, indien de drie maanden, 
bedoeld in artikel 14/j, daarvoor onvoldoende mochten lijken, dl. 
verlenging van de proeftijd. Krachtens artikel 14g is de rechter daar
toe altijd bevoegd en kan het openbaar ministerie deze altijd vorde
ren. Na verlenging bedraagt het maximum 4} jaar voor misdrijven 
en 3 jaar voor overtredingen (de helft meer dan het oorspronkelijke 
maximum). De commissie zal het op prijs stellen van de Minister te 
vernemen, in welke mate in de praktijk van deze mogelijkheid van 
verlenging gebruik wordt gemaakt en welke ervaringen daarmee zijn 
opgedaan. 

Een ander middel om de invoeging van de woorden „zich op andere 
wijze heeft misdragen" zoveel mogelijk overbodig te maken, zou 
kunnen bestaan in een zeer nauwkeurige omschrijving van de bij
zondere voorwaarden. De commissie ziet echter in, dat dit niet ge
makkelijk is. Een algemene omschrijving maakt het voor de rechter 
en het O.M. aanzienlijk eenvoudiger. Zij heeft echter voor de ver
dachte het ernstige bezwaar van vaagheid, zodat hij niet weet waar
aan hij toe is. 

Nu is het de commissie natuurlijk bekend, dat in artikel 15a de 
uitdrukking „zich op andere wijze misdragen" reeds voorkomt als een 
van de gronden, waarop een voorwaardelijke invrijheidstelling kan 
worden herroepen. Het is evenwel merkwaardig, dat omtrent de be
tekenis van deze uitdrukking in de jurisprudentie niets te vinden is. 
Bestaat er over dit artikel, zo heeft de commissie zich afgevraagd, 
geen jurisprudentie of is deze alleen maar niet gepubliceerd'? Gaarne 
zal zij vernemen, wat de Minister van beslissingen omtrent de be
tekenis van deze uitdrukking bekend is. Dat deze toch wel zeer vage 
uitdrukking reeds elders in de wet voorkomt, schijnt de commissie 
aanvankelijk nog geen voldoende reden toe om haar nu ook in de 
regeling der voorwaardelijke veroordeling op te nemen. Zij wil echter 
gaarne een nadere uiteenzetting van de Minister afwachten alvorens 
definitief haar oordeel hierover uit te spreken. 

Een vraag, waaromtrent zij tevens gaarne 's Ministers oordeel zal 
vernemen, betreft de godsdienstige en staatkundige vrijheid. Omtrent 
de bijzondere voorwaarden, welke de veroordeelde tijdens de proef
tijd moet naleven, bepaalt artikel l-ic. dat zij de godsdienstige en 
staatkundige vrijheid niet mogen beperken. Nu is het denkbaar, dat 
de rechter, door bepaalde gedragingen van de veroordeelde als mis
dragingen aan te merken, deze vrijheid indirect wèl zou kunnen be
perken. Dit is ongetwijfeld niet de bedoeling van de Minister. Men 
vroeg zich echter af, of het, indien dit gedeelte van het ontwerp wordt 
gehandhaafd, geen aanbeveling verdient dit uitdrukkelijk vast te 
leggen, ten einde elke mogelijkheid van een redenering a contrario 
weg te nemen. 

Het is de commissie voorts opgevallen, dat de last tot tenuitvoer
legging kan worden gegeven op grond, dat de veroordeelde zich vóór 
het einde van een proeftijd aan een strafbaar feit heeft schuldig 
gemaakt, dan wel gedurende die proeftijd zich op andere wijze heeft 
misdragen of een bijzondere voorwaarde niet heeft nageleefd. 
Is dit verschil in terminologie — het komt ook in de bestaande wet 
reeds voor — opzettelijk gemaakt? Betekent het, dat tenuitvoerlegging 
ter zake van een strafbaar feit kan worden gelast, ook indien dit feit 
reeds vóór het begin van de proeftijd is gepleegd? Zo ja, waar ligt 
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dan het beginpunt van de periode, waarin dit feit moet zijn gepleegd? 
Het kan toch niet de bedoeling van de wetgever zijn geweest, dat 
tenuitvoerlegging kan worden gelast op grond van elk strafbaar feit, 
begaan door de veroordeelde zelfs vóór het begin van de proeftijd, 
ook indien de rechter daarmede bij zijn veroordeling reeds rekening 
had kunnen houden. Men zal dus wel moeten aannemen, dat een 
bevel tot tenuitvoerlegging alleen zal mogen berusten op een ver
oordeling, welke de rechter ten tijde van zijn vonnis nog niet bekend 
was. Maar het feit zou dan altijd nog begaan kunnen zijn vóór het 
begin van de proeftijd, mits de veroordeling deswege maar heeft 
plaats gevonden na het vonnis. Men kan dan redeneren: als de 
rechter dit vonnis zou hebben gekend, zou hij misschien geen voor
waardelijke, doch een onvoorwaardelijke straf hebben opgelegd; men 
geve hem daarom de gelegenheid alsnog de tenuitvoerlegging te ge
lasten. Doch hier staat tegenover, dat op deze wijze het opvoedende 
element in de voorwaardelijke veroordeling niet tot zijn recht komt. 
De bedoeling van het niet ten uitvoer leggen van de straf is de 
veroordeelde een prikkel te geven om zich verder goed te gedragen. 
Doet hij dat, dan mag hij er op rekenen, dat de straf niet ten uitvoer 
wordt gelegd. Zou men nu toch tot executie kunnen overgaan niet 
op grond van een feit, begaan tijdens de proeftijd, doch op grond 
van een — later gebleken of althans onherroepelijk vastgesteld — 
feit, hetwelk reeds voordien had plaats gehad, dan zal de voor
waardelijke veroordeling een groot deel van haar effect missen. 

Nu wil het wetsontwerp blijkens de toelichting executie mogelijk 
maken zodra een nieuw strafbaar feit is gepleegd, zonder dat gewacht 
behoeft te worden op een onherroepelijk vonnis deswege. Vandaar 
de invoeging van „zich op andere wijze heeft misdragen". Doch dit 
„zich op andere wijze misdragen" moet dan ingevolge de voorgestelde 
tekst hebben plaats gevonden gedurende de proeftijd. Zou de zojuist 
gegeven uitleg van de woorden „voor het einde van de proeftijd" 
juist zijn, dan zou dit betekenen, dat executie op grond van een bij 
onherroepelijk vonnis vastgesteld strafbaar feit ook mogelijk zal zijn, 
indien dat feit vóór het begin van de proeftijd is gepleegd, doch dat 
executie op grond van een nog niet bij zodanig vonnis geconstateerd 
feit alleen kan worden gelast, indien dit feit gedurende de proeftijd is 
begaan. Bestaat voor dit verschil, zo heeft de commissie zich afge
vraagd, reden? Of is er in werkelijkheid geen verschil, omdat de 
woorden „voor het einde van de proeftijd" geacht moeten worden 
hetzelfde te betekenen als „gedurende de proeftijd"? De geschiedenis 
van de totstandkoming van het artikel geeft hieromtrent, zover de 
commissie kan nagaan, geen licht. 

In verband met de voorwaardelijke veroordeling werd uit de com
missie nog gewezen op een beperking, welker opheffing de Minister 
niet heeft voorgesteld, nl. de uitzondering voor geldboeten in fiscale 
strafzaken (artikel 14a, lid 4, van het Wetboek van Strafrecht). 
Sommige leden der commissie waren van oordeel, dat ook bij die 
zaken voorwaardelijke veroordeling mogelijk gemaakt behoort te 
worden. Andere leden wilden hieromtrent nog geen oordeel uit
spreken; wel zouden zij gaarne vernemen, om welke redenen de Re
gering deze uitzondering blijkbaar wenst te handhaven. 

Artikel II 
Ingevolge het ontwerp zal de betekening van een vonnis, houdende 

een voorwaardelijke veroordeling, niet altijd meer in persoon be
hoeven te geschieden. Dit zal nog wèl het geval zijn, indien bijzondere 
voorwaarden worden gesteld (hetgeen ook vanzelf spreekt), niet 
echter indien alleen de algemene voorwaarden in het vonnis zijn op
genomen. In het laatste geval bestaat er dus een, zij het geringe, kans 
dat het vonnis de veroordeelde niet in persoon betekend wordt. Dit 
is nog niet zo erg, zolang als algemene voorwaarde alleen wordt 
gesteld, dat men geen strafbare feiten mag begaan. Dit is immers aan 
niemand geoorloofd. Enigszins anders wordt het echter, indien ook 
geëist wordt, dat de veroordeelde zich niet op andere wijze zal mis
dragen. Het zal van de inhoud van dit laatste begrip afhangen, of 
het redelijk is van een veroordeelde te eisen, dat hij — zonder dit te 
hebben geweten — zich aan tenuitvoerlegging van een vroeger von
nis blootstelt, indien hij „zich op andere wijze misdraagt". Dit punt 
hangt dus samen met hetgeen bij het vorige artikel besproken is. 

Ook indien dit punt bevredigend zou worden opgelost, acht de 
commissie het echter wel bedenkelijk, dat betekening in persoon in 
sommige gevallen slechts „zoveel mogelijk" behoeft te geschieden. Zij 
acht deze weinig scherpe uitdrukking in het algemeen niet op haar 
plaats in de strafwet. Bovendien vraagt zij zich af. in hoeverre de ver
dachte een beroep kan doen op de omstandigheid, dat betekening in 
persoon wèl mogelijk was, bijv. omdat de betekenende ambtenaar niet 
de moeite heeft genomen op een ander tijdstip terug te komen. Wat 
kunnen de gevolgen van zulk een beroep zijn? Moet de rechter dit 
onderzoeken? En als hij het gegrond bevindt, mag het vonnis dan niet 
ten uitvoer worden gelegd? Zou overigens „indien mogelijk" niet 
juister zijn dan „zoveel mogelijk", welke laatste uitdrukking schijnt 
te veronderstellen, dat aan het voorschrift ook ten dele kan worden 
voldaan? 

Artikel III 
Met het voorstel tot het mogelijk maken van verkorting van de 

proeftijd bij de voorwaardelijke veroordeling kan de commissie zich 
geheel verenigen. A r t i k e , l y 

Tegen de voorgestelde wijziging van artikel I4g heeft de commissie 
geen bezwaar. Bij de bespreking hiervan werd echter de opmerking 
gemaakt, dat er wellicht aanleiding bestaat om een andere onder
geschikte wijziging in dit artikel aan te brengen. Krachtens dit 
artikel kan de rechter gedurende de proeftijd wijziging brengen in 
de voorwaarden, de proeftijd verlengen, enz. De woorden „gedurende 
de proeftijd" hebben nu ten gevolge, dat de rechter deze beslissingen 
niet kan nemen gedurende de tijd, dat de proeftijd onderbroken is, 
hetgeen krachtens artikel 14/;, lid 3, het geval is, wanneer de ver
oordeelde rechtens van zijn vrijheid beroofd is. Dit kan bezwaren 
opleveren, waarin misschien door een eenvoudige wijziging zou 
kunnen worden voorzien. 

Artikel V 
Ook bij de voorwaardelijke invrijheidstelling acht de commissie de 

mogelijkheid van verkorting van de proeftijd in het algemeen een 
verbetering. Zij heeft zich intussen afgevraagd, in hoeverre dit voor
stel is ingegeven door de situatie ten aanzien van de voorwaardelijk 
in vrijheid gestelde politieke delinquenten. Vele duizenden personen 
van deze categorie zijn voorwaardelijk in vrijheid gesteld en geplaatst 
onder toezicht van de Stichting Toezicht Politieke Delinquenten. 
Deze stichting bevindt zich echter in liquidatie en kan blijkbaar het 
haar opgedragen toezicht niet meer ten volle uitoefenen. Men kan nu 
hetzij het toezicht doen ophouden door de proeftijden te verkorten, 
hetzij trachten anderen te vinden, die zich met het toezicht willen 
belasten en daartoe geschikt en in staat zijn. Is het de bedoeling de 
eerste methode op grote schaal te gaan toepassen zodra dit ontwerp 
wet geworden is? Zo ja, acht de Minister dit verantwoord? Recht
vaardigt het gedrag van een groot deel der in vrijheid gestelde poli
tieke delinquenten inderdaad, dat zij van elk toezicht worden vrij
gesteld? De commissie acht het van belang hieromtrent 's Ministers 
oordeel te vernemen. 

Hoewel het instituut der voorwaardelijke invrijheidstelling als zo
danig bij aanneming van dit wetsontwerp geen wijziging zal onder
gaan, zou de commissie, zoals hierboven reeds bleek, het toch op 
prijs stellen bij deze gelegenheid een en ander te vernemen omtrent 
de toepassing van dit instituut in de praktijk. Kan de Minister wel
licht gegevens verstrekken omtrent de mate, waarin voorwaardelijke 
invrijheidstelling wordt toegestaan? Meer en meer schijnen veroor
deelden het — ten onrechte overigens — als een recht te beschouwen 
voorwaardelijk in vrijheid gesteld te worden. Het gevolg hiervan is, 
dat zij zich verongelijkt gevoelen, indien voorwaardelijke invrijheid
stelling hun wordt geweigerd of hun eerst later wordt toegestaan dan 
de wet veroorlooft. Kan de Minister mededelen om welke redenen 
voorwaardelijke invrijheidstelling soms wordt geweigerd? Is het juist, 
dat een der redenen om haar nog niet toe te staan op het ogenblik, 
dat twee derden van de straftijd zijn verstreken en de wet het toestaan 
dus zou veroorloven, gewoonlijk wordt omschreven als „te lang straf
restant"? Zo ja, waarom meent men, dat bij een kort strafrestant 
voorwaardelijke invrijheidstelling wèl en bij een lang strafrestant 
niet kan worden toegestaan? Het resultaat hiervan is, dat de betrek
kelijk licht gestrafte na twee derden van zijn straftijd vrijkomt en de 
zwaar gestrafte eerst nadat een langer gedeelte van zijn straftijd om is. 
Is dit wel billijk en is het wel overeenkomstig de bedoelingen van de 
wetgever, die nu eenmaal voor alle veroordeelden invrijheidstelling 
na twee derden van de straftijd (met een minimum van 9 maanden) 
mogelijk heeft gemaakt? En komt het overeen met de bedoeling van 
de rechter, die de straf heeft opgelegd? 

Hoe staat het verder met voorwaardelijke invrijheidstelling van 
tot levenslange gevangenisstraf veroordeelden? Vergist de commissie 
zich niet, dan plegen zulke veroordeelden na een zekere tijd „op 
jaren gesteld" te worden, waarna voorwaardelijke invrijheidstelling 
kan volgen, wanneer twee derden van het bij wege van gratie vast
gestelde aantal jaren verstreken zijn. Gaarne zal de commissie van 
de Minister vernemen, welke gedragslijn hierbij in de praktijk gevolgd 
pleegt te worden. 

In de laatste jaren is de voorwaardelijke invrijheidstelling op grote 
schaal toegepast ten aanzien van politieke delinquenten. Men moet 
met dit instituut in deze jaren dus een ruime ervaring hebben op
gedaan. Het interesseert de commissie te vernemen of deze ervaring 
met politieke delinquenten ook heeft geleid tot wijzigingen in de 
praktijk ten aanzien van de commune delinquenten en, zo ja, welke 
deze wijzigingen zijn. 

Aldus vastgesteld 30 Juni 1950. 
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