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MEMORIE VAN ANTWOORD 

(Ingezonden 9 December 1950) 

De Vaste Commissie voor Privaat en Strafrecht kan zich, naar de 
ondergetekende tot zijn vreugde in het Voorlopig Verslag heeft ge
lezen, verenigen met de strekking van het ontwerp om de rechter 
meer vrijheid te laten bij de toepassing van het instituut der voor
waardelijke veroordeling. 

Teneinde de commissie een inzicht te geven omtrent de werking 
van de voorwaardelijke veroordeling en van de voorwaardelijke in
vrijheidstelling zijn daaromtrent in de bijlagen I—IV enige cijfers 
opgenomen. 

Artikel I 

De commissie acht het mogelijk maken van de combinatie onvoor
waardelijke hoofdstraf — voorwaardelijke bijkomende straf wenselijk. 
Zij vraagt, wanneer in de praktijk dergelijke combinaties kunnen voor
komen naast het in de Memorie van Toelichting genoemde geval van 
een onvoorwaardelijke hoofdstraf en een voorwaardelijke ontzegging 
van de bevoegdheid om motorrijtuigen te besturen. In het algemeen 
kan de behoefte aan deze combinatie zich doen gevoelen bij de op
legging van bijkomende straffen, die de betrokkene zwaar treffen, 
b.v. bij de ontzetting uit het recht om krachtens consent of acte te 
vissen (artikel 34 Visserijwet). Deze bijkomende straf maakt een be
roepsvisser brodeloos. Het is dus wenselijk, dat zij desgeraden door 
de rechter voorwaardelijk opgelegd kan worden. Op dezelfde gronden 
is in artikel 7, vierde lid, van de Wet op de economische delicten 
bepaald, dat de aldaar genoemde, de betrokkene ernstig rakende 
bijkomende straffen ook voorwaardelijk kunnen worden opgelegd. 
Deze bepaling heeft echter, indien het onderhavige ontwerp het 
Staatsblad bereikt, haar betekenis verloren: hetgeen thans voor de in 
genoemd artikel 7, vierde lid, opgesomde bijkomende straffen is be
paald, geldt dan a)s algemene regel ten aanzien van alle bijkomende 
straffen. Bij nota van wijzigingen wordt daarom voorgesteld artikel 7, 
vierde lid, van de Wet op de economische delicten te schrappen. 

Door het vervallen van de verplichting om in alle gevallen van 
gecombineerde straffen een opdracht tot verlening van hulp en steun 
te geven, zal de rechter veel beter dan thans in staat zijn in de gevallen, 
waarin zulks nodig is, een reclasseringsinstelling bereid te vinden het 
toezicht uit te oefenen. 

De commissie koestert aanvankelijk bezwaar tegen de in het ont
werp voorgestelde mogelijkheid om ter zake van misdragingen last tot 
tenuitvoerlegging van een voorwaardelijke veroordeling te geven. De 
commissie erkent, dat de onherroepelijke veroordeling wegens een 
strafbaar feit, die daartoe thans nodig is, meebrengt, dat de last tot 
tenuitvoerlegging veelal eerst gegeven kan worden op een tijdstip, 
dat ligt lang nadat de voorwaardelijk veroordeelde het door de 
rechter in hem gestelde vertrouwen heeft beschaamd. In het bijzonder 
voor het gezag der reclasseringsinstellingen, die tijdens de tweede 
strafvervolging zonder uitzicht op succes hun reclasseringspogingen 
moeten blijven voortzetten, is de geldende regeling weinig gelukkig. 

Bovendien dwingt zij tot het instellen van vervolgingen, die in 
andere gevallen achterwege zouden blijven. De commissie zegt wel, 
dat een strafbaar feit van enig belang ook vervolgd behoort te worden, 
doch de praktijk wijst uit, dat tal van strafbare feiten om bijzondere 
redenen nu eenmaal niet tot een vervolging leiden. Een wegens een 
ruwheidsdelict voorwaardelijk veroordeelde man mishandelt zijn 
vrouw. Er is alle reden om een bevel tot tenuitvoerlegging te geven. 
Toch zou een vervolging wegens deze mishandeling geforceerd zijn, 
omdat normaliter in het belang van de gezinseenheid vrijwel nooit 
tot een vervolging wegens mishandeling van gezinsleden wordt over
gegaan. Wanneer een wegens bedrog voorwaardelijk veroordeelde 
anderen beweegt tot afgifte van geld door één leugen te gebruiken, 
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zou een vervolging wegens oplichting geforceerd zijn: toch is een last 
tot tenuitvoerlegging in zo'n geval op haar plaats. Hetzelfde geldt bij 
door een voorwaardelijk veroordeelde gepleegde kleine diefstallen in 
dienstbetrekking, b.v. van werkkleding, een stuk gereedschap of enig 
materiaal, die in de meeste gevallen niet tot vervolging leiden. Met 
de uitdrukking „geforceerde" vervolging is dus in de Memorie van 
Toelichting niet bedoeld een vervolging in een geforceerd tempo, maar 
een vervolging die in normale omstandigheden hetzij in het algemeen 
belang hetzij in het belang van de delinquent of van zijn gezin niet 
zou zijn ingesteld. 

De commissie is terecht van mening, dat het bij gedetailleerde om
schrijving van bijzondere voorwaarden overbodig is ook in geval van 
misdragingen het geven van last tot tenuitvoerlegging mogelijk te 
maken: misdragingen worden daardoor immers overtredingen van 
concreet omschreven voorwaarden. De commissie ziet echter in, dat 
deze methode niet gemakkelijk uitvoerbaar zal zijn. Zij zou, naar de 
ondergetekende vreest, ook leiden tot het opleggen van bijzondere 
voorwaarden, die men toch niet in alle gestrengheid kan handhaven. 
Op het verbod van cafébezoek moet men uitzonderingen oogluikend 
toelaten. Als men het zich onthouden van het gebruik van alcohol

] houdende dranken als bijzondere voorwaarde stelt, geeft men geen 
last tot tenuitvoerlegging wanneer de veroordeelde op een warme 
zomeravond één glas bier gedronken heeft. Men kan dus zonder aan 
het gezag van het vonnis schade toe te brengen een zeker optimum 
in het opleggen van gedetailleerde bijzondere voorwaarden niet over
schrijden. 

De ondergetekende ziet daarom evenmin als zijn ambtsvoorganger 
een ander middel om de voorwaardelijk veroordeelde snel te doen 
voelen, dat hij het in hem gestelde vertrouwen beschaamd heeft, dan 
het in het onderhavige ontwerp voorgestelde. De praktijk van de 
herroeping van een voorwaardelijke invrijheidstelling op grond van 
misdragingen heeft nimmer tot klachten aanleiding gegeven. Juris
prudentie omtrent artikel \5a bestaat niet, daar de herroeping van de 
voorwaardelijke invrijheidstelling ingevolge artikel 16 niet door de 
rechter, maar door het hoofd van het Departement van Justitie ge

! schiedt. Het is, naar het voorkomt, des te meer reden om met gerust
heid de toepassing der voorgestelde bepaling door de rechter af te 
wachten, nu toepassing van een in dezelfde bewoordingen geklede 
bepaling door de administratie niet tot klachten van de zijde der 
reclassering heeft geleid. 

Het schijnt wel overbodig vast te leggen, dat de misdragingen, in 
artikel \4a van het ontwerp bedoeld, geen politieke misdragingen 
mogen zijn. Ook artikel \5a bepaalt, dat de voorwaarden, waaronder 
invrijheidstelling mag worden bevolen, de godsdienstige of staat
kundige vrijheid niet mogen beperken, doch bepaalt niets ten aanzien 
der misdragingen. Tot een redenering a contrario heeft deze tekst 
nooit aanleiding gegeven. Men mag aannemen, dat zulks ten aanzien 
van het voorgestelde artikel 14a evenmin het geval zal zijn. Het is 
trouwens zeer onwaarschijnlijk, dat de Nederlandse rechterlijke macht 
ooit bereid zal zijn een politieke gedraging als een misdraging in 
objectieve zin te qualificeren. 

De commisise vraagt zich af of het de bedoeling van de ambts
voorganger van de ondergetekende was om te bepalen, dat last tot 
tenuitvoerlegging gegeven kan worden, indien de schuldige zich vóór 
het einde van de proeftijd (dus ook eventueel vóór het begin daar
van) aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt, terwijl in geval 
van misdraging of overtreding van bijzondere voorwaarden die last 
slechts gegeven kan worden als zij gedurende de proeftijd hebben 
plaats gehad. Dit is inderdaad de bedoeling van het ontwerp, dat in 
dit opzicht een onderscheiding van de bestaande wet bestendigt. De 
commissie acht het systeem aanvankelijk niet juist: de bedoeling van 
de voorwaardelijke veroordeling is immers, zegt zij, de veroordeelde 
een prikkel tot goed gedrag te geven. Gedraagt hij zich goed, dan 
moet hij erop kunnen rekenen, dat de voorwaardelijk opgelegde straf 
niet ten uitvoer zal worden gelegd. Hiertegenover staat een andere 
redenering. Voorwaardelijke veroordeling heeft niet alleen ten doel 
de schuldige een prikkel te geven om zich naar het uiterlijk goed te 
gedragen. Zij wil een steun zijn bij zijn maatschappelijke reintegratie. 
Daarom moet zij deel uitmaken van een reclasseringsplan. Blijkt dit 
plan nu op bepaalde verkeerde praemissen te zijn opgebouwd (b.v. 
omdat de schuldige verzwegen heeft, dat hij zich ook aan niet ont
dekte strafbare feiten heeft schuldig gemaakt) dan dient de mogelijk
heid te bestaan de op grond van het onjuiste plan getroffen maat
regelen te herzien. 

Het geven van een last tot tenuitvoerlegging wegens een vóór de 
voorwaardelijke veroordeling gepleegd feit moet evenwel uitzondering 
blijven. Dit middel tot herziening van het reclasseringsplan mag 
alleen worden toegepast, indien ernstige aan de veroordeling vooraf
gaande feiten de uitvoering van dit plan in gevaar brengen. Er bestaat 
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kans, dat strafbare feiten die tot vervolging aanleiding gegeven heb
hen, zulk een ernstige bedreiging van het reclasseringsplan vormen. 
Daarom wordt alleen voor dat geval de mogelijkheid geopend een 
uitzondering op de hoofdregel te maken. 

De ondergetekende is er zich van bewust, dat de handhaving van 
het vierde lid van artikel 14n van het Wetboek van Strafrecht (verbod 
tot het voorwaardelijk opleggen van geldboeten in belastingzaken) 
in het systeem van het ontwerp niet helemaal consequent is. Het is 
de ondergetekende evenwel bekend, dat ten Departemente van Finan
ciën het voornemen bestaat om, zodra zulks in verband met te treffen 
internationale regelingen mogelijk is, voor te stellen in samenwerking 
met het Departement van de ondergetekende het belastingstrafrecht 
nader te bezien. Het is niet gewenst thans incidenteel in dit speciale 
deel van het strafrecht wijzigingen aan te brengen, nu een regeling 
van de gehele materie binnen afzienbare tijd zal worden ter hand 
genomen. 

Artikel II 

Uit de hierboven gegeven voorbeelden blijkt wel, dat misdragingen 
altijd van zodanige aard zullen zijn, dat een normaal mens zich ook 
zonder uitdrukkelijke waarschuwing daaraan niet schuldig maakt. 
Betekening van het vonnis in persoon in alle gevallen van voorwaar
delijke veroordeling komt de ondergetekende uit dien hoofde niet 
noodzakelijk voor. Zoals in de toelichting is medegedeeld bestaat in 
de gevallen, dat betekening van het vonnis in persoon niet dwingend 
is voorgeschreven, de zekerheid, dat de veroordeelde van de straf
vervolging kennis draagt: hij is immers ofwel ter terechtzitting aan
wezig geweest ofwel hij is in persoon gedagvaard. Is dit laatste niet 
het geval dan moet het vonnis reeds krachtens artikel 366, derde lid, 
van het Wetboek van Strafvordering in persoon betekend worden. 
Het voorschrift, dat in geval geen bijzondere voorwaarden zijn gesteld 
betekening „zoveel mogelijk" in persoon zal geschieden is een richtlijn 
voor het openbaar ministerie, waaraan de schuldige geen rechten kan 
ontlenen. Het openbaar ministerie heeft in zoveel mogelijk gevallen 
voor betekening in persoon zorg te dragen. Zou men betekening „in
dien mogelijk" voorschrijven, dan zou de schuldige door aan te tonen, 
dat er een objectieve mogelijkheid tot betekening in persoon aanwezig 
was, wellicht met vrucht een beroep op het nalaten van betekening in 
persoon kunnen doen. In de voorgestelde redactie is niet twijfelachtig 
dat het al dan niet in persoon doen betekenen aan het beleid van het 
openbaar ministerie is overgelaten. 

Artikel IV 

De ondergetekende wil gaarne de suggestie der commissie over
nemen en bevorderen, dat wijziging der voorwaarden, verlenging van 
de proeftijd enz. ook tijdens de schorsing van de proeftijd mogelijk 
wordt. Een daartoe strekkend voorstel wordt bij nota van wijzigingen 

gedaan. De hier besproken suggestie der commissie heeft — anders 
dan het hier overgenomen opschrift in het Voorlopig Verslag doet 
vermoeden — betrekking op artikel III van het ontwerp. 

Artikel V 

Het voorstel om ook bij voorwaardelijke invrijheidstelling verkor
ting van de proeftijd mogelijk te maken is niet ingegeven door de 
situatie ten aanzien van de politieke delinquenten. In het algemeen is 
het onwenselijk een proeftijd langer te doen duren dan voor de 
reclassering nodig is. Overbodig toezicht vermindert het gezag der 
reclasseringsinstellingen en eist tijd en arbeid, die aan andere gevallen 
nuttiger zou zijn besteed. Deze stelling geldt ook ten aanzien van 
politieke delinquenten. Van geval tot geval wordt bezien of toezicht 
nog nodig is voor de reclassering. Is dat niet het geval dan blijft de 
proeftijd lopen, doch wordt de bijzondere voorwaarde van het toe
zicht geschrapt. Het ligt in de bedoeling de reclasseringskansen der 
politieke delinquenten individueel te blijven bekijken. 

In bijlage IV zijn gegevens omtrent de voorwaardelijke invrijheid
stelling opgenomen. Daaruit blijkt, dat een vrij belangrijk percentage 
afwijzende beschikkingen genomen wordt. Er bestaat voor de veroor
deelden dus noch rechtens noch feitelijk grond om te menen, dat zij 
een recht op voorwaardelijke invrijheidstelling hebben. Deze wordt 
geweigerd, indien er geen positieve indicaties voor reclassering zijn. 
Herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling behoeft dan 
slechts in betrekkelijk zeldzame gevallen te geschieden. Het karakter 
van de veroordeelde, de aard van zijn gezin en milieu, zijn verleden, 
zijn arbeidskansen en andere sociale factoren bepalen het al dan niet 
verlenen van voorwaardelijke invrijheidstelling. Tot die factoren be
hoort niet, dat de betrokkene een te lang strafrestant zou hebben. Er 
zijn uit Leeuwarden veroordeelden vijf of zes jaren vóór het einde 
van hun werkelijke straftijd voorwaardelijk in vrijheid gesteld. 

Omtrent tot levenslange gevangenisstraf veroordeelden wordt uiter
lijk nadat vijftien jaren van hun straftijd verstreken zijn overwogen 
of zij voor gratie in aanmerking komen. Blijkt dat het geval te zijn, 
dan worden zij „op jaren gesteld" en komen zij, als alle tot een be
paalde tijd veroordeelden, na twee derden van de door het gratie
besluit vastgestelde straftijd te hebben uitgeboet voor voorwaardelijke 
invrijheidstelling in aanmerking. 

De ervaring met politieke delinquenten opgedaan heeft geen aan
leiding gegeven tot wijziging in het beleid ten aanzien van de voor
waardelijke invrijheidstelling van commune delinquenten: bij beide 
categorieën vindt steeds individuele beoordeling plaats. 

De Minister van Justitie, 

STRUYCKEN. 


