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VERSLAG 

Bestudering van de Memorie van Antwoord en de daarbij ingezon
den Nota van Wijzigingen gaf de vaste Commissie voor Privaat en 
Strafrecht aanleiding tot mondeling overleg met de Regering. Dit 
overleg is door verschillende oorzaken, waaronder de Kabinetscrisis, 
vertraagd; het vond tenslotte plaats met de nieuwe Minister van 
Justitie, die daarbij vergezeld werd door de heren mr. A. D. Belinfante 
en mr. E. A. M. Lamers. 

Als eerste punt kwam daarbij aan de orde de vraag, die men kort
heidshalve zou kunnen noemen „rechter of administratie?". De me
ningen hierover waren in de commissie verdeeld. Een deel harer leden 
was wel geneigd met het gewijzigde voorstel der Regering mede te 
gaan, al zou men de waarborgen tegen willekeurige beslissingen wel 
gaarne nog versterkt willen zien, een ander deel was ook na lezing van 
de Memorie van Antwoord van oordeel, dat in het Regeringsvoorstel 
te grote bevoegdheden worden gegeven aan de administratie en dat de 
rechter, als een zo sterk gedifferentieerd gevangenisstelsel zal worden 
ingevoerd, bij het opleggen van de straf rekening moet kunnen hou
den met de wijze van tenuitvoerlegging van de door hem opgelegde 
straffen. 

Van de zijde der eerstbedoelde leden werd de vraag gesteld, of het 
mogelijk is, indien de beslissing over plaatsing in een gesticht en over
plaatsing naar een ander gesticht geheel in handen van de administra
tie zou blijven, de waarborgen, waarmede deze beslissing wordt om
kleed, op bevredigende wijze te versterken. Zulke waarborgen, zo 
meenden deze leden, zouden zo mogelijk moeten tegengaan, dat de 
administratie de straf zwaarder maakt dan de rechter zich die heeft 
voorgesteld, doch ook, dat zij de straf zonder goede redenen verlicht. 
Tegen het eerste kan een beroep van de gevangene op een onafhanke
lijk college helpen, tegen het tweede alleen een beroep van het open
baar ministerie. Krachtens het gewijzigde ontwerp kan de gevangene 
in beroep komen zij de Sectie Gevangeniswezen van de in te stellen 
Centrale Raad. De hier aan het woord zijnde leden en ook de overige 
leden der commissie vatten dit zo op, dat deze sectie beslissingen kan 
nemen, welke voor de Minister bindend zijn. Men zou gaarne van de 
Minister vernemen, of dit inderdaad de bedoeling was. Kan de onaf
hankelijkheid van deze sectie niet nog worden vergroot, zo vroeg men 
verder, door daarin een groter aantal vertegenwoordigers van de zit
tende magistratuur op te nemen? Mochten geen bevredigende waar
borgen binnen de administratie kunnen worden verkregen, aldus werd 
hierbij nog opgemerkt, dan zal men moeten terugvallen op de rechter, 
die over het algemeen minder deskundig zal zijn op gevangenisgebied 
dan de administratie en de sectie Gevangeniswezen, doch die volkomen 
onafhankelijk is. 

De Minister begon met zijnerzijds uiteen te zetten, dat hij dit punt 
als de kardinale vraag van het gehele wetsontwerp beschouwde. Hij 
kon zich het bezwaar van de rechter, dat deze na het vonnis generlei 
invloed meer kan uitoefenen op de tenuitvoerlegging van de straf, 
zeer wel indenken. De moeilijkheid is echter, dat het oordeel van de 
rechter over de wijze van tenuitvoerlegging alleen dan werkelijk waar
de heeft, indien hij van de mogelijkheden op dit gebied volkomen op 
de hoogte is en blijft. Het is tot op zekere hoogte juist, dat de rechter 
in het stelsel van het ontwerp niet nauwkeurig weet, hoe zwaar de 
straf zal worden, waartoe hij iemand veroordeelt. Maar anderzijds be
denke men, dat de zwaarte van de straf niet in de eerste plaats wordt 
bepaald door het regime van tenuitvoerlegging; de verschillen in ten
uitvoerlegging kunnen de straf wel iets lichter of zwaarder doen ge
voelen, doch de eigenlijke zwaarte van de straf ligt in de vrijheids
beneming als zodanig. Het is trouwens voor een buitenstaander altijd 
buitengewoon moeilijk te beoordelen, hoe zwaar het leed is, dat een 
bepaalde veroordeelde door een zekere straf ondervindt. Zelfs is het 
geenszins uitgesloten, dat een regime, waarvan de rechter verwacht, 
dat het als lichter gevoeld zal worden, in werkelijkheid voor een ver

oordeelde moeilijker te dragen zal blijken. De differentiatie van de 
gestichten wordt overigens ook niet voorgesteld met het oog op het 
lichtere of zwaardere karakter van de straf en de plaatsing in een 
bepaald soort gesticht zal evenmin bepaald worden door de bedoeling 
om de straf te verlichten of te verzwaren. Differentiatie van de ge
stichten en selectie van de gevangenen hebben beide geen ander doel 
dan mogelijk te maken, dat de gevangenen daar geplaatst worden, 
waar de kansen op hun reclassering het grootst zijn. 

De Minister achtte het uitgesloten, dat de rechters — weinige uit
zonderingen daargelaten — volkomen op de hoogte zullen zijn en 
blijven van de wijze van tenuitvoerlegging in de verschillende gestich
ten. Dit zou kennis van alle gestichten eisen. De grote meerderheid 
der rechters heeft daarvoor eenvoudig geen tijd en als dat wèl het 
geval ware, is het nog twijfelachtig of deze rechters daarvoor dan die 
intensieve belangstelling zouden hebben, welke voor het geven van 
juiste beslissingen met betrekking tot de plaatsing nodig is. De Minister 
meende, dat dit bezwaar zwaarder moet wegen dan de overigens vol
komen begrijpelijke indruk bij de rechter, dat hij er enigszins buiten 
komt te staan. 

Wat de te geven waarborgen betreft, was de Minister van oordeel, 
dat het voldoende is, indien de veroordeelde bij een plaatsing of over
plaatsing, waartegen hij bezwaar heeft, maar in beroep kan komen. 
Hij was bereid de sectie Gevangeniswezen wat zwaarder te bezetten 
niet leden uit de rechterlijke macht. Men kan daarvoor dan die rech
ters nemen, die op dit gebied het meest deskundig en het meest ge
ïnteresseerd zijn. Het was inderdaad de bedoeling van de Minister — 
en dit volgt ook uit het woord „beroep" —, dat de Minister in geval 
van beroep van de veroordeelde aan de beslissing van de sectie ge
bonden zal zijn. Anderzijds leek het hem niet nodig de Minister 
te verplichten de beslissing van de sectie op te volgen, indien het 
openbaar ministerie tegen een plaatsing of overplaatsing bezwaar 
maakt. Wel wilde hij voorschrijven, dat in dat geval altijd advies moet 
worden ingewonnen bij de sectie. 

Enkele leden der commissie verklaarden zich door dit betoog niet 
overtuigd. Een hunner wees er in het bijzonder op, dat de commissie 
aanvanklijk sterk onder de indruk was van de practische bezwaren, 
welke ingebracht waren tegen het opdragen van de beslissing om
trent de wijze van tenuitvoerlegging aan de rechter. Dit lid meende 
echter op grond van een uitvoerig schrijven van de arrondissements
rechtbank te Rotterdam, waaraan naderhand tal van rechtbanken 
adhaesie hebben betuigd, dat deze bezwaren veel minder groot zijn 
dan men aanvankelijk dacht. De grote meerderheid der straffen 
blijft beneden 6 maanden (waarvan meestal de tijd, in preventieve 
hechtenis doorgebracht, nog afgaat) en bij de tenuitvoerlegging daar
van bestaat weinig keus en is de voorgestelde differentiatie van het 
gevangcnisstelsel van gering belang. Het aantal gevallen, waarin de 
rechter een beslissing zou moeten nemen over de plaatsing en even
tueel de overplaatsing van gevangenen, zal dus betrekkelijk klein 
blijven. Dit lid hechtte er zeer veel betekenis aan, dat zulke beslis
singen niet door de administratie zullen gebeuren, doch door de on
athankeüjke rechter. Dat er weing verschil in zwaarte zou bestaan 
tussen straffen, die volgens een verschillend regime ten uitvoer ge
legd woiden, scheen dit lid zeer twijfelachtig. In de Memorie van 
Toelichting is het bestaan van zulk een verschil uitdrukkelijk erkend 
(zie bij artikel 21), in de Memorie van Antwoord is de Minister daar
op tot op zekere hoogte teruggekomen. Doch tegelijkertijd stelt do 
Minister bij deze Memorie van Antwoord voor om — hoewel het 
bedoelde verschil z.i. gering zou zijn — aan de gevangene en, in 
zwakkere mate, aan de officier van justitie het recht van beroep toe 
te kennen tegen een voorgenomen overplaatsing naar een ander straf
gesticht. Dit schijnt moeilijk te rijmen met de uitspraak in de .Memo
rie van Antwoord (bladz. 5 bovenaan), dat in theorie de gevangenis
straf in zwaarte steeds gelijk zal zijn. Het staat toch in elk geval vast, 
dat de rechter bij zijn beslissing rekening moet houden met de aard 
van de straf, welke de veroordeelde zal moeten ondergaan. Laat men 
de tenuitvoerlegging nu geheel aan de administratie over, dan mist 
de rechter houvast bij het bepalen van de strafmaat. Bovendien kun
nen misbruiken nu eenmaal gemakkelijker voorkomen, indien men de 
beslissing aan de administratie overlaat dan indien men haar aan de 
rechter voorbehoudt. 

Een ander lid, dat dit standpunt deelde, voegde daaraan toe, dat 
het weliswaar in de bedoeling van de Minister ligt in de sectie 
Gevangeniswezen enige bij uitstek deskundige rechters op te nemen, 
doch dat dezen in elk geval niet dezelfde zullen zijn, die de straf 
hebben opgelegd. De ingekomen adressen van verschillende recht
banken hebben wel aangetoond, dat voor overbelasting van de rech
ter geen vrees behoeft te bestaan. Naar de mening van dit lid behoeft 
men, ook als die vrees gegrond mocht zijn, de rechterlijke macht 
zeker niet tegen zich zelf te beschermen, nu zij duidelijk te kennen 
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gegeven heeft niet tegen dit werk op te zien, doch het integendeel 
voor een goede rechtsbedeling noodzakelijk te achten. 

Van andere zijde werd het voorstel der Regering verdedigd. Een 
dezer leden gaf uiting aan de stellige overtuiging, dat een systeem 
van differentiatie in de gestichten en van selectie van de veroor
deelden alleen dan kan slagen, indien de eindbeslissing omtrent de 
plaatsing bij de administratie blijft. Dit lid had de indruk, dat de 
rechterlijke macht, die als geheel altijd maar weinig belangstelling 
voor het gevangeniswezen heeft getoond, nu plotseling bang gewor
den is om beslissingen uit handen te geven. Zou men de rechter 
willen laten beslissen over alle plaatsingen en overplaatselingen, dan 
zou dat tot de ernstigste moeilijkheden kunnen leiden. In het bij
zonder over overplaatsing moet snel beslist kunnen worden. Het 
ontworpen systeem, aldus dit lid, is nodig om de verbetering van 
het gevangeniswezen tot stand te kunnen brengen. Nu de waarborgen 
voor objectieve beslissingen zullen worden vergroot door versterking 
van het rechterlijke element in de sectie Gevangeniswezen en de 
Minister aan haar beslissing gebonden zal zijn, achtte dit lid de 
voorgestelde regeling ten volle aanvaardbaar. Op de administratie 
bestaat bovendien controle van de Volksvertegenwoordiging, op de 
beslissingen van de rechter niet. Men vergete ook niet, dat de rechter 
na de veroordeling het contact met de veroordeelde kwijtraakt. Hij 
zou bij latere beslissingen toch moeten afgaan op adviezen van de 
administratie. Het is ook niet juist, dat dezelfde rechter, die de straf 
heeft uitgesproken, later weer zou moeten beslissen over overplaat
sing; door de veelvuldige wisseling in de samenstelling der straf
kamers zullen het reeds na zeer korte tijd andere personen zijn, die 
de beslissing moeten nemen, personen, die de veroordeelde nooit 
hebben gezien en die moeilijk meer kunnen nagaan om welke rede
nen andere rechters een bepaalde wijze van tenuitvoerlegging hebben 
voorgeschreven. 

Een ander lid wees er nog in het bijzonder op, dat een stelsel van 
selectie alleen dan goed kan werken, indien men dit uit een centraal 
punt kan bezien. Een van de factoren, waarmede men bij beslis
singen over plaatsing en overplaatsing rekening zal moeten houden, 
is de plaatsruimte in de verschillende gestichten. Het is zeer de 
vraag, of de 19 rechtbanken (en de 5 hoven in hoger beroep) dit 
kunnen overzien. Dit lid verklaarde zeer veel te gevoelen voor 
waarborgen voor onafhankelijke beslissingen, maar die waarborgen 
mogen niet zo ver gaan, dat zij de ontwikkeling naar een beter 
stelsel belemmeren. Voor de zwaarte van de straf achtte dit lid het 
element van vrijheidsberoving essentieel; de afwijkingen in het regime 
zijn waarlijk niet van die aard, dat men enerzijds in een dorado zou 
belanden, anderzijds een tortuur zou ondergaan. Differentiatie en 
selectie zullen er zelfs toe kunnen leiden, dat de zwaarte van het leed 
voor verschillende gevangenen minder verschillen zal gaan vertonen 
dan thans, als gevolg van de verschillende wijzen van reageren van 
de gevangenen op het verblijf in de cel, resp. de gemeenschap, nog 
het geval is. 

Intussen wilde dit lid gaarne nader vernemen, hoe de Minister 
zich de uitvoering van het door hem ontworpen stelsel voorstelde. 
Indien men de beslissingen der sectie Gevangeniswezen omtrent be
roepen, ingesteld door de veroordeelde, bindend maakt — hetgeen 
dit lid juist achtte —, ligt het toch voor de hand, dat men een zelfde 
bindend karakter toekent aan beslissingen op bezwaren van het 
openbaar ministerie. Zullen de beslissingen van de sectie in plenaire 
vergaderingen worden genomen? Men zal er voor op moeten passen, 
dat zulke beslissingen min of meer machinaal worden genomen. 
Weet men dat gevaar te vermijden, dan zou dit lid aan beslissingen 
van de sectie meer waarde hechten dan aan die van de rechter, welke 
laatste immers doorgaans minder deskundig is en onmogelijk het 
gehele terrein kan overzien. De rechtswaarborgen zijn in het eerste 
geval zeker niet geringer, integendeel, groter dan bij beslissingen 
van de wisselende strafkamers van rechtbanken en hoven. 

Naar aanleiding van al deze beschouwingen zette de Minister 
nader uiteen, dat het zijn bedoeling was in elk geval beslissingen bij 
voorraad mogelijk te maken. Onmiddellijk ingrijpen moet mogelijk 
zijn, hoe men het beroep ook regelt. Hij herhaalde, dat de beslis
singen van de sectie op een beroep van de verdachte voor de admi
nistratie bindend zullen zijn, doch hij voegde daaraan toe, dat hij dit 
bindende karakter minder juist zou achten, waar het een beroep van 
het openbaar ministerie betreft. In het laatste geval toch maakt een 
onderdeel van de administratie bezwaar tegen een beslissing van een 
ander onderdeel van dezelfde administratie. 

Dat een beslissing door de rechter meer waarborgen zou bieden 
dan die door de sectie Gevangeniswezen, achtte de Minister maar 
schijn. Wanneer intens belangstellenden vele gevallen beoordelen, is 
de waarborg voor deskundige (en tevens onpartijdige) behandeling 
groter dan wanneer betrekkelijk weinige gevallen worden behandeld 
door telkens wisselende rechters. In de practijk weten de strafkamers 

dikwijls maar weinig van de persoon van de verdachte af, ook als 
zij zeer veel weten van het door hem gepleegde feit. 

De Minister herhaalde niet te geloven, dat verandering van ge
sticht of zelfs verandering van regime voor de veroordeelde de straf 
belangrijk zwaarder of lichter zou kunnen maken. 

In het algemeen, zo merkte de Minister voorts op, is het de taak 
van de Minister van Justitie te bevorderen, dat de rechter zoveel 
mogelijk wordt ingeschakeld; in dit geval is er echter een dringende 
reden om de beslissing niet aan de rechter, doch aan de administratie 
(zij het met beroep op een daarbuiten staand college) op te dragen 
De rechter kan immers niet het gehele gevangeniswezen overzien. 
De Minister wilde de moeilijkheden, welke hieruit kunnen voort
vloeien, aan de hand van twee voorbeelden aantonen. Reeds thans 
kan de rechter plaatsing in de jeugdgevangenis bevelen en terbe
schikkingstelling gelasten. In het geval van de jeugdgevangenis gaat 
dit heel goed, omdat het openbaar ministerie, alvorens een bevel tot 
plaatsing daarin te requireren, overleg pleegt met de directie van deze 
gevangenis. Bij de terbeschikkingstelling daarentegen wordt tot dus
verre geen advies gevraagd en daarbij rijzen dan ook voortdurend 
moeilijkheden. Het Rijksasyl voor psychopathen is permanent over
bezet en wel met personen, die voor een niet onbelangrijk deel geen 
psychopathen zijn. Deze ervaring wijst er op, dat de rechter zelfs 
met betrekking tot dit ene gesticht onvoldoende op de hoogte is; hoe
veel te moeilijker zal het dan niet voor hem zijn voortdurend op de 
hoogte te blijven van de situatie in verschillende groepen van ge
stichten. 

Wat de wijze van behandeling in de sectie gevangeniswezen betreft 
kon de Minister nog geen definitieve mededelingen doen. Hij stelde 
zich echter aanvankelijk voor, dat de meeste gevallen zullen worden 
behandeld door een subcommissie, in het bijzonder samengesteld uit 
de leden der sectie, die zitting hebben in de rechtelijke macht, terwijl 
die gevallen, waarbij principiële punten ter sprake kunnen komen 
(en dat zullen vooral in het begin veel gevallen zijn), door de sectie 
plenair zouden kunnen worden behandeld. 

Met betrekking tot de vraag, of de rechter tevoren kan overzien, 
welke vorm van tenuitvoerlegging een zwaarder of lichter leed voor 
de veroordeelde betekent, zette de Minister nog eens uiteen, dat de 
rechter dit naar zijn overtuiging niet kan. De verdachte vertoont zich 
ter terechtzitting nu eenmaal nooit geheel zoals hij is en toch zal de 
indruk, die hij op de rechter maakt, dikwijls beslissend zijn voor de 
beschikking omtrent de plaatsing in een bepaalde categorie van ge
stichten. Maar zelfs als de rechter een volkomen zuiver beeld van de 
verdachte zou krijgen, is het onmogelijk om tevoren te beoordelen, 
hoe hij op een bepaalde straf zal reageren. Dat kan eerst in de prac
tijk blijken. Het leed, dat de straf voor iemand meebrengt, hangt 
soms van geheel andere factoren af dan van het regime in het ge
sticht. Voor bepaalde personen wordt het leed zelfs zwaarder naar
mate het contact met de maatschappij toeneemt. Op het moment van 
de berechting zijn deze dingen nu eenmaal niet nauwkeurig te be
rekenen. Bij het bepalen van de strafmaat spelen trouwens ook andere 
elementen dan te verwachten grootte van het leed een rol, in het 
bijzonder de algemene preventie. Wanneer de rechter zou moeten 
beoordelen, of bepaalde elementen al dan niet in een zekere groep 
van veroordeelden en dus in een bepaald gesticht thuishoren, is de 
kans groot, dat hij dit zal beoordelen naar formele maatstaven; bij 
gebreke van inzicht in de persoon van de veroordeelde kan hij ook 
meestal niet anders. Laat men daarentegen de beslissing over aan de 
administratie (zij het met mogelijkheid van beroep), dan kan deze 
de beslissing nemen nadat is komen vast te staan, hoe de veroor
deelde zich in gevangenschap gedraagt. Op deze wijze kan men de 
veroordeelde soms een kans geven om zich te rehabiliteren, welke 
een bindende beslissing van de rechter tot plaatsing in een bepaalde 
categorie van gestichten hem zou onthouden. 

In de verdere discussie kwam opnieuw het verschil ter sprake, dat 
de Minister wilde maken tussen het beroep van de veroordeelde en 
dat van het openbaar ministerie: in het eerste geval bindende be
slissing van de sectie, in het tweede geval alleen verplicht advies. De 
meerderheid der commissie bleek niet overtuigd, dat dit verschil 
verantwoord was. Men meende, dat in beginsel de veroordeelde en 
het openbaar ministerie hier op één lijn moeten staan. De Minister 
stelde daar tegenover, dat het toch wel vreemd zou zijn het openbaar 
ministerie gelegenheid te geven in beroep te gaan van een beslissing 
van zijn ambtelijke chef, de Minister. 

Wat het hoofdpunt, dat de Minister en een deel der commissie 
verdeeld hield, betreft, bleek men ook bij verdere bespreking niet tot 
elkaar te komen. De leden, die tegen 's Ministers stelsel bezwaar 
bleven koesteren, achtten deze kwestie er een van fundamentele aard: 
in een rechtsstaat behoren zulke beslissingen door de rechter te wor
den genomen. Het is waar, dat de administratie thans ook reeds 
grote bevoegdheden b;zit, welke op de tenuitvoerlegging van de 
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straf van invloed zijn, nl. die tot verlening van gratie en tot voor
waardelijke invrijheidstelling, doch dit achtten zij geen reden om die 
bevoegdheden nu nog te vergroten. Het wetsontwerp, zo meenden zij, 
wil twee stappen tegelijk doen: in de eerste plaats wil het een diffe
rentiatie van de strafgestichten invoeren — daarmede konden deze 
leden zich verenigen, indien niet tevens de mogelijkheid wordt ge
opend om tot een ongewenste ontwikkeling van ons strafrecht te 
komen — en in de tweede plaats wil het de beslissing over de plaatsing 
geheel in handen van de administratie leggen, terwijl aan de rechter 
elke bevoegdheid te dien aanzien zal worden ontnomen, en daarmede 
waren deze leden het niet eens. Zij wezen er bovendien op, dat volgens 
het huidige Wetboek van Strafrecht (artikel 13) de rechter thans reeds 
bevoegd is bij veroordeling van jeugdige personen te bevelen, dat 
de straf in een bijzondere strafgevangenis voor jongelieden zal worden 
ondergaan. 

De Minister wees er nog op, dat in de gedachtengang van deze 
leden het wetsontwerp geheel omgewerkt zou moeten worden. Dan 
zou de wet alle categorieën van gestichten moeten opsommen en 
bovendien de verschillende mogelijke regimes moeten aangeven. Dit 
zou tot een ernstige verstarring leiden en o.a. het invoeren van een 
progressief stelsel in één gesticht uitsluiten. 

Enkele leden, wier mening tot dusverre nog niet is weergegeven, 
wilden naar aanleiding van deze discussie trachten een oplossing re 
vinden, welke enerzijds rekening houdt met de ook huns inziens niet 
geringe bezwaren tegen het toekennen van te grote bevoegdheden aan 
de administratie, doch anderzijds recht doet wedervaren aan de inder
daad grotere deskundigheid van de administratie en in het bijzonder 
van de sectie Gevangeniswezen. Daarbij lieten zij zich leiden door de 
gedachte, dat de rechter bij zijn beslissing zich een zekere voorstel
ling maakt van de zwaarte der door hem opgelegde straf, al erken
den zij, dat in individuele gevallen het leed in de practijk groter of 
kleiner kan zijn dan de rechter denkt. Neemt de administratie nu een 
andere beslissing omtrent de plaatsing van de veroordeelde dan de 
rechter zich bij het uitspreken van de straf voorstelde, dan kan daar
van het gevolg zijn, dat de veroordeelde lichter of zwaarder gestraft 
wordt dan de rechter bedoeld heeft. Er moet een oplossing te vinden 
zijn, waarbij — met behoud van de vrijheid der administratie om 
(eventueel behoudens beroep) de veroordeelde te plaatsen in een ge
sticht, dat naar haar inzicht de beste kansen voor zijn rehabilitatie 
oplevert — met deze afwijking van 's rechters bedoeling rekening ge
houden wordt. Nu is het merkwaardig, dat er voor een speciaal geval 
reeds een regeling in de wet bestaat, welke aan het inzicht van de 
rechter in de zwaarte van de straf recht doet wedervaren zonder de 
administratie in de voor haar noodzakelijke vrijheid te beknotten. 
Gelijk bekend, kan de rechter ten aanzien van bepaalde jeugdige 
delinquenten bevel geven tot plaatsing in de jeugdgevangenis. Ook 
de Minister kan een gevangene daarheen doen overbrengen. Blijkt 
zulk een veroordeelde ongeschikt voor het verblijf aldaar, dan kan 
de Minister hem naar een andere gevangenis doen overbrengen. 
Vertoefde hij echter in de jeugdgevangenis op bevel van de rechter, 
dan beslist deze, op vordering van het openbaar ministerie, in hoe
verre de opgelegde straf in verband met de overbrenging zal worden 
bekort (artikel lid Wetboek van Strafrecht). De wetgever is er dus 
van uitgegaan, dat verblijf in de jeugdgevangenis in het algemeen een 
lichtere straf is dan verblijf in een andere gevangenis. 

Zulk een een algemene uitspraak, zo meenden deze leden, zal de 
wetgever thans moeilijk over de gehele lijn kunnen doen, al ware het 
slechts, omdat dan de verschillende soorten van gestichten en regimes 
nauwkeurig in de wet zouden moeten worden neergelegd, hetgeen 
inderdaad tot bedenkelijke verstarring zou leiden. Toch zitten er in 
de regeling van artikel I3d ongetwijfeld goede elementen. Zou het 
niet mogelijk zijn, zo vroegen zij zich af, met gebruikmaking van de 
grondgedachte van dit artikel een algemene regeling op te bouwen? 
Zulk een regeling zou dan moeten inhouden, dat de beslissingen om
trent plaatsing en overplaatsing zouden moeten worden overgelaten 
aan de administratie, waarbij eventueel beroep mogelijk gemaakt zou 
kunnen worden op de sectie Gevangeniswezen volgens 's Ministers 
voorstel. Is dan definitief over de plaatsing beslist, dan zou echter 
de rechter de bevoegdheid moeten hebben om verandering te brengen 
in de duur van de straf op grond van de omstandigheid, dat hij bij 
de veroordeling zich tenuitvoerlegging had voorgesteld volgens e:n 
zwaarder dan wel lichter regime dan in werkelijkheid op de veroor
deelde wordt toegepast. Ten einde te kunnen nagaan, hoe de rechter 
zich bij het bepalen van de strafmaat de tenuitvoerlegging had voor
gesteld, zou het dan waarschijnlijk aanbeveling verdienen, dat hij des
gewenst in zijn vonnis daarvan een aanduiding geeft. Zijn vonnis zon, 
als de rechter dit wenselijk mocht achten, ook een advies aan de ad
ministratie kunnen inhouden. Wijkt zij van dit advies af — en daartoe 
zal zij naar de mening van deze leden zeker de bevoegdheid moeten 

hebben— dan zal zij dit aan de rechter moeten mededelen. Deze 
mededeling geeft de rechter de mogelijkheid na te gaan, of hij het 
nodig vindt in verband met deze afwijking verandering te brengen 
in de duur van de opgelegde straf. Vermoedelijk zal de rechter van 
deze bevoegdheid maar zelden gebruik maken. Het enkele bestaan 
daarvan is echter van belang om bij de rechter het gevoel weg te 
nemen, dat hij het niet meer is, die uiteindelijk over de zwaarte van 
de straf beslist. 

De hier aan het woord zijnde leden zouden gaarne zien, dat de 
Minister dit denkbeeld overwoog en daarover zijn mening te ken
nen gaf. 

De Minister gaf te kennen, dat de gedachte om een regeling naar 
analogie van artikel I3d te maken, ook bij hem in overweging was 
geweest. De bezwaren tegen een dergelijke regeling als nu ook door 
de aan het woord zijnde leden voorgesteld, bleken echter overwegend. 

In het geval, dat een tot plaatsing in een jeugdgevangenis veroor
deelde jongen naar een gewoon gesticht wordt overgeplaatst, ver
andert niet alleen het regime, doch ook (en dat is veruit het belang
rijkste) de gunstige regeling voor de voorwaardelijke invrijheidstelling 
van artikel 13c, die alleen voor gedetineerden in de jeugdgevangenis 
geldt. De rechter veroordeelt degenen, die hij in Zutphen plaatst, juist 
met het oog op deze ruime v.i.-mogelijkheid tot een lange straf, die, 
als de opvoeding succes heeft, immers in elk geval reeds na een jaar 
beëindigd kan worden. Gaat deze mogelijkheid door overplaatsing 
naar elders verloren, dan valt de factor weg, die tot de oplegging van 
de langdurige straf geleid heeft. Herwaardering van de straf in het 
licht van de dan toepasselijke algemene regeling omtrent de voorwaar
delijke invrijheidstelling van artikel 15 is dus nodig. 

In het geval van plaatsing of overplaatsing van het ene gesticht 
naar het andere is er geen verschil in regeling omtrent voorwaardelijke 
invrijheidstelling. De gedetineerde riskeert dus niets, wanneer hij zich 
in de gemeenschap onmogelijk maakt. Overplaatsing naar een gesticht 
met geringere gemeenschap zal in de gedachtengang der bedoelde 
leden voor hem vermindering van straf meebrengen. Er zal dus bij 
alle gedetineerden, die hun v.i.termijn in een niet te ver verschiet zien, 
de natuurlijke neiging bestaan om zich niet wegens wangedrag, maar 
wegens een negatieve houding tegenover de gemeenschap te doen 
overplaatsen naar een gesticht met minder gemeenschap, ten einde 
op die wijze hun strafduur verkort te zien en het moment van voor
waardelijke invrijheidstelling naderbij te brengen. 

De Minister voorzag dus een drang naar de gestichten met een 
„zwaarder" regime. Deze vrees berust op ervaring, opgedaan bij de 
jeugdgevangenis. Toen enige keren jongens, die wegens ontvluchting 
uit Zutphen waren verwijderd, hun straf door de rechter verminderd 
zagen (hoewel de rechter zulks volgens artikel I3d niet mocht doen, 
daar de verwijdering door wangedrag opzettelijk was uitgelokt), volg
den spoedig verdere ontvluchtingen. 

Deze ervaring leidt, aldus de Minister, tot twee conclusies. De eerste 
is, dat een systeem, als door de leden voorgesteld, tot een drang naar 
de „zwaarste" gestichten zal leiden en tot onrust in de gestichten met 
gemeenschap, omdat wie in de gemeenschap ongunstig afsteekt een 
voordeel heeft boven degene, die zich loyaal in de gemeenschap voegt. 
Van een opvoedende werking van de gemeenschap kan geen sprake 
zijn, indien a-sociaal gedrag (dat echter nog geen wangedrag behoeft 
te zijn) beloond wordt door verkorting van strafduur. De tweede con
clusie is, dat blijkens de ervaring in de jeugdgevangenis voor de ge
detineerden de duur der vrijheidsberoving primair is: aan welk regime 
zij gedurende die vrijheidsberoving onderworpen zijn, is voor hen 
van geringere betekenis. Zij zijn bereid voor een kortere strafduur een 
„zwaarder" regime op de koop toe te nemen. Hierdoor wordt de stel
ling, dat het wezenlijke van de straf de vrijheidsberoving is en dat 
de aard van het regime voor de zwaarte van de straf weinig verschil 
maakt, geadstrueerd. 

De Minister zag dus in het voorstel van de aan het woord zijnde 
leden, dat hij ook zelf reeds tevoren overwogen had, weinig heil. De 
penitentiaire behandeling zou doorkruist worden door een drang naar 
de gestichten met beperkte gemeenschap, ten einde de straf te ver
korten. Deze averechtse werking van het systeem komt voort uit zijn 
onjuiste grondgedachte, dat het verschil in zwaarte der regimes zo 
belangrijk is, dat het in tijd is uit te drukken. 

Een tweede punt, dat bij het mondeling overleg ter sprake kwam, 
betrof de tekst van artikel 26 van het ontwerp. Behoort in dit artikel, 
zo vroegen verscheidene leden der commissie, niet duidelijk gezegd 
te worden, dat het karakter van de straf, resp. de maatregel gehand
haafd blijft, ook als de uitvoering mede dienstbaar gemaakt wordt 
aan de voorbereiding van de terugkeer in het maatschappelijke leven? 
Men herinnerde er aan, dat 's Ministers ambtsvoorganger in de 
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Memorie van Toelichting op de Justitiebegroting voor 1951 op 
blz. 4 de volgende woorden gebruikt heeft: ...waarbij het streven 
er mede op gericht blijft om de vrijheidsberoving van de gedeti
neerden, met handhaving van het karakter van de straf, mede dienst
baar te maken aan hun heraanpassing aan de maatschappij en te 
bereiken, dat zij als sociaal minder storend element en zo mogelijk 
beter mens weer in de maatschappij terugkeren.". Zou het niet 
mogelijk zijn in dit artikel een soortgelijke redactie op te nemen? 

De Minister verklaarde zich bereid dit te overwegen. Weliswaar 
geeft het woord „mede" reeds aan, dat de straf, resp. maatregel, 
geenszins uitsluitend dient ter voorbereiding van de terugkeer in de 
maatschappij, zodat een toevoeging als verzocht niet strikt nood
zakelijk is, doch zulk een toevoeging zou niettemin nuttig kunnen 
zijn als een soort attentiesein. Men zou de aanhef van het artikel 
wellicht kunnen lezen: Met handhaving van het karakter van de straf 
of de maatregel wordt hun tenuitvoerlegging mede dienstbaar ge
maakt, enz. 

De bij dit verslag overgelegde Tweede Nota van Wijzigingen bevat 
een wijziging van het ontwerp in deze geest. 

Een laatste punt van overleg werd opgeleverd door artikel 39 van 
het ontwerp. Er werd op gewezen, dat bij Nota van Wijzigingen dit 
artikel is aangevuld met een bepaling, inhoudende, dat het bijwonen 
van godsdienstoefeningen voor hen, die tot een bepaalde godsdienst 
behoren, gedurende de eerste twee maanden verplicht kan worden 
gesteld. Wat betekent, zo vroeg men, „tot een bepaalde godsdienst 
behoren"? Kan de nieuwe bepaling niet tot grote moeilijkheden 
aanleiding geven, bijv. indien een gevangene heel andere godsdien 
stige opvattingen heeft dan de gevangenispredikant, al behoren beiden 
wellicht tot een zelfde kerkgenootschap? 

Een der leden merkte in dit verband op, getroffen te zijn door de 
mededeling in de Memorie van Antwoord, dat bij tenuitvoerlegging 
van de straf in gemeenschap door mede-gedetineerden wel pressie 
wordt uitgeoefend om niet naar de kerk te gaan. Dit is natuurlijk zeer 
bedenkelijk. Niettemin had dit lid toch wel bezwaar tegen de voor
gestelde bepaling, omdat zij er in bepaalde gevallen toe zou kunnen 
leiden, dat iemand tegen zijn geweten gedwongen wordt om een gods
dienstoefening bij te wonen. Het zou reeds een verbetering zijn, indien 
werd toegevoegd: mits principiële bezwaren van de gedetineerde wor
den ontzien. 

De Minister was geneigd de voorgestelde bepaling te handhaven, 
doch in enigszins gewijzigde redactie. Men behoort nl. niet tot een 
godsdienst, doch tot een godsdienstige gezindte. Hij achtte het geen 
ongeoorloofde dwang om mensen, die tot zulk e^n gezindte behoren, 
te verplichten gedurende korte tijd de godsdienstoefeningen van die 
gezindte bij te wonen. Wel zou hij dwang tegen de uitdrukkelijke 
verklaring van de gevangene zelf in niet toegepast willen zien. 
Anderzijds leek het hem echter ook niet juist de gedetineerde te 
suggereren, dat hij door een verklaring zijnerzijds aan de verplich
ting een einde kan maken. In de omstandigheden, waarin een gedeti
neerde verkeert, achtte de Minister het goed een poging te doen om 
hem tot bezinning te brengen door zijn aandacht te richten op 
eeuwigheidswaarden. 

Naar aanleiding van verdere opmerkingen uit de commissie ver
klaarde de Minister, dat zijns inziens de vraag, of iemand tot een be
paalde gezindte behoort, zoveel mogelijk naar formele objectieve cri
teria beoordeeld dient te worden. Ten aanzien van minderjarigen be
hoort verder de wil van de ouders beslissend te zijn. In de practijk 
gaat het in bepaalde gestichten reeds zo, dat degenen, die tot een be
paalde godsdienstige gezindte behoren, gedurende de eerste twee maan
den van hun verblijf niet behoeven te verklaren, of zij al dan niet de 
godsdienstoefeningen willen bijwonen. Die verklaring behoeven zij 
eerst na afloop van die twee maanden af te leggen. (De bijzondere be
paling in zake de verplichting gedurende de eerste twee maanden dero
geert dus aan de algemene bepaling, dat de gedetineerde moet verkla
ren, of hij de godsdienstoefeningen wil bijwonen, en dat hij na 6 maan
den op die verklaring kan terugkomen.) Maakt hij binnen de twee 
maanden principiële bezwaren, dan wordt hij gewoonlijk vrijgesteld, 
waarbij de gestichtsleiding zich pleegt te houden aan de adviezen van 
het interkerkelijk contact. 

Door sommige leden der commissie werd tenslotte opgemerkt, dat, 
indien men een uitzondering zou willen maken voor principiële be
zwaren binnen die twee maanden, een andere redactie mogelijk ware, 
b.v.: tenzij ten aanzien van meerderjarigen blijkt van bezwaren, ont
leend aan hun opvattingen omtrent de godsdienst. Op die wijze ver
krijgt men aansluiting aan hetgeen ten aanzien van de eed reeds in 
onze wetgeving is opgenomen en vermijdt men de vraag, wie moet 
uitmaken, of een bepaald bezwaar principieel is. 

De Minister verklaarde deze suggestie nader te zullen overwegen. 
Als gevolg van deze overweging is een wijziging in het artikel aan

gebracht, waarvoor verwezen moge worden naar de Tweede Nota van 
Wijzigingen. 

Deze Nota, welke de Minister aan de commissie deed toekomen, 
wordt tegelijk met dit verslag aan de Kamer overgelegd. 

Met de mededeling van het bovenstaande acht de commissie de 
openbare behandeling van het ontwerp voldoende voorbereid. 

Aldus vastgesteld 31 Mei 1951. 
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TWEEDE NOTA VAN WIJZIGINGEN 

(Ingezonden bij de commissie en door deze aan de Kamer 
overgelegd) 

In het ontwerp worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1. Aan artikel 21 wordt een derde lid toegevoegd, luidende: 
„Tevens wordt daarbij geregeld, dat het openbaar ministerie zijn 

bezwaren tegen een plaatsing of overplaatsing van een gedetineerde 
aan Onze Minister kan kenbaar maken, die daarop het advies van de 
Centrale Raad inwint." 

2. Artikel 26 wordt als volgt gelezen: 
„Met handhaving van het karakter van de straf of de maatregel 

wordt hun tenuitvoerlegging mede dienstbaar gemaakt aan de voor
bereiding van de terugkeer der gedetineerden in het maatschappelijk 
leven." 

3. Het derde lid van artikel 39 wordt als volgt gelezen: 
„In afwijking van het bepaalde in het vorige lid kan in het huis

houdelijk reglement worden bepaald, dat het bijwonen van gods
dienstoefeningen voor hen, die tot een bepaalde godsdienstige ge
zindte behoren, gedurende de eerste twee maanden van de tenuitvoer
legging van de straf verplicht zal zijn, tenzij ten aanzien van meerder
jarigen blijkt van bezwaren, aan hun opvattingen omtrent de gods
dienst ontleend." 

De Minister van Justitie, 

H. MULDERIJE. 


