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Amendementen van de heer Van der Feltz 
Ingezonden 21 Juni 1951. 

Ondergetekende heeft de eer de volgende amendementen voor te 
stellen: 

A 
Het in artikel I nieuwvoorgestelde artikel 21 der Beginselenwet 

gevangeniswezen wordt gelezen als volgt: 
Over de indeling der verschillende gevangenissen worden door Ons 

nadere regelen gegeven. 
De rechter is bevoegd bij zijn vonnis te bepalen in welke gevangenis 

de door hem opgelegde straf zal moeten worden ondergaan. 
In dat geval geschiedt overplaatsing naar een andere strafinrichting 

door de rechter na advies van de Directie der strafinrichting waarin 
de gedetineerde of gevangene zich bevindt. Deze kan dan, wanneer 
de rechter dit nodig oordeelt, over de overplaatsing worden gehoord. 

B 
Artikel III wordt gelezen als volgt: 
In het Wetboek van Strafvordering wordt de volgende wijziging 

gebracht: 
In artikel 553 worden tussen de woorden „geschiedt" en „op last 

van het openbaar ministerie" ingevoegd de woorden: met inacht
neming van de rechterlijke uitspraak en overeenkomstig door Onze 
Minister van Justitie te stellen richtlijnen. 

Toelichting 

Het doel van de amendementen is in de wet vast te leggen, dat 
de rechter de bevoegdheid heeft bij het opleggen van een straf tevens 
te bepalen, waar die straf zal moeten worden ondergaan. 

VAN DER FELTZ. 

Amendement van de heer Stokvis c.s. 
Ingezonden 21 Juni 1951. 

Ondergetekenden hebben de eer het volgende amendement voor 
te stellen: 

In artikel I wordt in het 3de lid van het nieuwvoorgestelde artikel 44 
van de Beginselenwet gevangeniswezen „onder 1° en 2°" vervangen 
door: onder 1°, 2°, 4°, 6° en 7°. 

STOKVIS 
VAN DER FELTZ 
FORTANIER—DE WIT 
RITMEESTER 
WELTER. 
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Amendementen van de heer Bachg c.s. 
Ingezonden 22 Juni 1951. 

Ondergetekenden hebben de eer de volgende amendementen voor 
te stellen: 

A 
In Artikel I wordt in de eerste regel van het tweede lid van het 

nieuwvoorgestelde artikel 21 van de Beginselenwet gevangeniswezen 
tussen de woorden „wijze" en „de" ingevoegd: het openbaar ministerie 
en. 

B 
Het derde lid van het nieuwvoorgestelde artikel 21 der Beginselen

wet gevangeniswezen vervalt. 

Toelichting 

De strekking van de amendementen is, dat de Minister ook for

meel zal zijn gebonden aan de beslissingen van de sectie gevangenis
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wezen ter zake van bezwaren van het openbaar ministerie tegen een 
plaatsing of overplaatsing. 

BACHG 
DONKER 
ROM ME 
TERPSTRA 
ROOLVINK 
N. VAN DEN HEUVEL 
HOOIJ 
FENS 
JANSSEN 
VAN THIEL 
PETERS. 
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Amendement van de heer Bachg c.s. 
Ingezonden 22 Juni 1951. 

Ondergetekenden hebben de eer het volgende amendement voor 
te stellen: 

In Artikel I wordt aan het derde lid van het nieuwvoorgestelde 
artikel 39 van de Beginselenwet gevangeniswezen een derde lid toe
gevoegd, gelezen als volgt: 

In afwijking van het bepaalde in het vorige lid zijn de gedetineer
den, die tot een bepaalde godsdienstige gezindte behoren, gedurende 
de eerste twee maanden van de tenuitvoerlegging van de straf ver
plicht de te hunnen behoeve gehouden godsdienstoefeningen bij te 
wonen, tenzij ten aanzien van meerderjarigen blijkt van bezwaren, 
aan hun opvattingen omtrent de godsdienst ontleend. 

Toelichting 

De bedoeling van het amendement is, aan het in de hoofdzin be
paalde een imperatief karakter te geven, nu daaraan door de Tweede 
Nota van Wijzigingen de bijzin is toegevoegd. 

BACHG 
ROM ME 
ROOLVINK 
N. VAN DEN HEUVEL 
VAN THIEL 
GROEN 
HOOIJ 
FENS 
JANSSEN 
PETERS. 
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Gewijzigd amendement van de heer Van der Feltz 
(ter vervanging van dat, gedrukt onder Stuk no. 9, sub A) 

Het in Artikel I nieuwvoorgestelde artikel 21 der Beginselenwet 
gevangeniswezen wordt gelezen als volgt: 

De rechter is bevoegd bij zijn vonnis te bepalen, in welke straf
inrichting of soort van strafinrichting de veroordeelde de hem op
gelegde straf zal ondergaan. 

Een in het voorgaande lid bedoelde veroordeelde kan uit de 
strafinrichting waarin hij geplaatst was slechts naar een andere straf
inrichting of soort van strafinrichting worden overgeplaatst na mach
tiging van de rechter. 

Omtrent de wijze, waarop de gevangenen over de verschillende 
gevangenissen worden verdeeld, wanneer de rechter niet van zijn in 
lid 1 en 2 verleende bevoegdheid heeft gebruik gemaakt, worden door 
Ons nadere regelen gegeven. 

Deze regelen houden mede in, dat en op welke wijze de gedeti
neerden tegen beslissingen tot plaatsing of overplaatsing in een be
paald gesticht beroep kunnen instellen bij de sectie gevangeniswezen 
van de Centrale Raad. 

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. 


