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VOORLOPIG VERSLAG 

De vaste Commissie voor Privaat en Strafrecht, in wier handen dit 
wetsontwerp is gesteld, kan zich in beginsel verenigen met de gedachte, 
welke aan dit wetsontwerp ten grondslag ligt, nl. dat de wijzigingen in 
de waarde van de geldeenheid, tot uiting komende in de stijging van 
het loon en prijsniveau, moeten leiden tot herziening van bepaalde 
boetemaxima. Het is waar, dat de meeste maxima door de rechter 
slechts zelden worden bereikt, doch uit de cijfers, medegedeeld in de 
Memorie van Toelichting, blijkt toch duidelijk, dat het gemiddelde 
bedrag der opgelegde boeten in de laatste jaren sterk is gestegen. Het 
kan wel niet anders, of het aantal gevallen, waarin de rechter de 
maximumboete of zelfs meer dan dat maximum zou willen opleggen, 
moet eveneens zijn toegenomen, ook al blijft het aantal van zulke ge
vallen in absolute zin nog altijd gering. 

Dat de Regering voorstelt over het algemeen de uit 1886 daterende 
maxima te verhogen, lijkt de commissie dan ook juist. Met een ver
hoging van 100 pet. kan zij zich verenigen. Weliswaar is de waarde 
van de geldeenheid sedert 1886 ongetwijfeld tot minder dan de helft 
gedaald, doch deze daling heeft tot aan de tweede wereldoorlog ten 
opzichte van de boetemaxima, zover de commissie kan nagaan, niet 
tot moeilijkheden aanleiding gegeven en men behoeft dus practisch 
alleen met de sedert 1940 opgetreden prijsstijgingen rekening te hou
den. Sedert dat jaar nu is het loonniveau over het geheel genomen iets 
meer dan verdubbeld, terwijl sommige prijzen belangrijk méér zijn 
gestegen, doch de stijging van andere onderdelen van het normale ge
zinsbudget minder dan 100 pet. bedragen heeft. Met een verdubbeling 
van de maxima kan dus, naar de commissie meent, worden volstaan. 

Op de interessante vraag, opgeworpen in de Memorie van Toe
lichting, of op den duur de boetemaxima niet behoren te worden uit
gedrukt in een andere eenheid dan in guldens, b.v. in daginkomen of 
uurloon, kan de commissie thans niet diep ingaan. Het is duidelijk, dat 
bestudering van deze vraag geruime tijd zou kosten. Een dergelijk 
stelsel bevordert inderdaad oplegging van boeten in overeenstemming 
met de financiële draagkracht van de verdachte, doch dit gaat toch 
slechts tot op zekere hoogte op. Want de draagkracht hangt niet alleen 
af van het inkomen, doch ook van het vermogen en zij wordt aan de 
andere zijde vooral bepaald door de grootte van het gezin van de 
verdachte en de andere financiële verplichtingen, welke op hem rusten. 
Wat het inkomen betreft, rijst bovendien de vraag, of men het maxi
mum zou moeten uitdrukken in verhouding tot het inkomen van de 
verdachte zelf dan wel in verhouding tot het normale inkomen uit een 
bepaald type van arbeid. In het eerste geval kan men dadelijk vragen, 
wat men moet doen, als de verdachte geen inkomen heeft. Hierbij 
moet dan nog onderscheiden worden tussen het geval, waarin hij ook 
geen inkomen kan verkrijgen, b.v. wegens invaliditeit, en dat, waarin 
hij naar 's rechters oordeel wèl zou kunnen verdienen. Kortom, hier 
rijzen genoeg vragen om duidelijk te maken, dat men zulk een stelsel 
niet dan na grondige studie zou kunnen invoeren. De commissie waar
deert het, dat de Minister tot zulk een bestudering de stoot wil geven. 

Het ontwerp wil de maxima van het derde boek van het Wetboek 
van Strafrecht over de gehele lijn verdubbelen, met uitzondering 
echter van die, genoemd in de artikelen 436 en 446. Het eerste artikel 
richt zich tegen het onbevoegd uitoefenen van een beroep, in het bij
zonder tegen de kwakzalverij, en tegen het overschrijden van een aan
wezige bevoegdheid tot het uitoefenen van een beroep. Hier wordt 
voorgesteld de maxima te brengen van f 300 op f 1000, resp. van f 150 
op f 500. Het tweede artikel stelt strafbaar het weigeren van hulp
betoon bij gevaar of ontdekking van een misdrijf op heterdaad; hier 
wordt het maximum verhoogd van f 25 tot f 100. Het is, naar de com
missie meent, niet geheel onbedenkelijk in enkele gevallen het huidige 
maximum te verhogen met een ander percentage dan in de rest van 
het ontwerp geschiedt. Daarmede opent men immers de deur voor 

voorstellen om iook in andere artikelen af te wijken van dit percen
tage en dan wordt de gehele onderlinge verhouding tussen de ernst 
van de verschillende overtredingen en de zwaarte van de daartegen 
te bedreigen straffen aan de orde gesteld. De commissie wil op dit 
gehele probleem niet ingaan en zal zich dus ook onthouden van voor
stellen om in andere artikelen het boetemaximum met een hoger of 
lager percentage te wijzigen. Bij de voorstellen ten aanzien van de 
beide genoemde artikelen kan zij zich echter wel neerleggen. Inder
daad is het huidige maximum ook naar haar mening in de beide 
artikelen te laag in verhouding tot dat in allerlei andere artikelen. Met 
betrekking tot artikel 436 bedenke men intussen, dat het zich niet 
alleen richt tegen de kwakzalverij, doch evenzeer tegen het onbevoegd 
uitoefenen van allerlei andere beroepen; men mag zich bij de beoor
deling dus niet uitsluitend laten leiden door overwegingen, ontleend 
aan de strijd tegen de kwakzalverij. Ware dit wèl het geval, dan zou 
de vraag kunnen rijzen, of — gezien de grote winsten, welke met dit 
kwalijke bedrijf behaald schijnen te kunnen worden — wel met een 
boete van ten hoogste f 1000 kan worden volstaan. Overigens mag 
men niet uit het oog verliezen, dat bij recidive binnen twee jaar hech
tenis mogelijk is en dus eventueel artikel 24 kan worden toegepast, 
waardoor een veel hogere boete, nl. tot f 5000 toe kan worden op
gelegd. 

Met betrekking tot artikel 446 stelt de Minister de vraag, of op dit 
feit niet mede hechtenis behoort te worden gesteld. Hij meent, dat een 
daartoe strekkende wijziging het kader van dit ontwerp te buiten zou 
gaan. De commissie kan deze mening delen. Invoering van hechtenis 
voor één der overtredingen, waartegen tot dusverre nog geen hechtenis 
bedreigd is, zou aanleiding geven om voor een reeks van andere der
gelijke overtredingen na te gaan, of er geen aanleiding is de mogelijk
heid van invoering van hechtenis als strafbedreiging te overwegen. 
De commissie heeft tegen overweging hiervan geen bezwaar, doch 
zij meent, dat dit ontwerp in elk geval voor zulk een invoering niet 
de geschikte gelegenheid biedt. 

Volledigheidshalve merkt de commissie hierbij nog op, dat in de 
Memorie van Toelichting, op de vijfde regel vóór het slot, abusievelijk 
„466" staat in plaats van 446. 

Blijkens de toelichting acht de Minister geen herziening nodig 
van al die artikelen uit het derde boek, waarin naast geldboete ook 
vrijheidsstraf is bedreigd. Het is inderdaad juist, dat dit niet strikt 
noodzakelijk is, omdat bij een dergelijke alternatieve strafbedreiging 
artikel 24 van het Wetboek van Strafrecht kan worden toegepast. Zou 
de rechter bij toepassing van vrijheidsstraf hechtenis hebben opgelegd 
— en dat is hier, waar geen gevangenisstraf, doch alleen hechtenis is 
bedreigd, altijd het geval —, dan kan hij krachtens dit artikel, indien 
oplegging van het maximum der geldboete niet voldoende zou zijn, 
een hogere geldboete opleggen, en wel tot een maximum van f 5000. 
Wanneer dus, zoals b.v. in artikel 451 geschiedt, naast hechtenis geld
boete van maximaal niet meer dan f 15 is bedreigd, heeft de werking 
van artikel 24 ten gevolge, dat in feite naast hechtenis geldboete tot 
een maximum van f 5000 kan worden opgelegd. Hoe nuttig nu arti
kel 24 ook gewerkt heeft, het behoeft wel geen betoog, dat door de 
invoeging van dit artikel het systeem van de onderlinge verhouding 
der bedreigde straffen volkomen verstoord is. Het zou voor de rechter 
weinig verschil maken, indien in alle artikelen, waarin thans naast 
hechtenis de meest uiteenlopende boetemaxima zijn gedreigd (in het 
reeds genoemde artikel 451 f 15, daarentegen in artikel 431 bis f 3000), 
telkens in plaats van die maxima f 5000 stond. Met opzet zegt de 
commissie „weinig verschil" en niet: geen verschil. (Het artikel behoeft 
hier alleen bezien te worden in zijn effect ten aanzien van overtre
dingen; voor misdrijven ligt de zaak een klein beetje anders.) Door 
het vervangen van al die uiteenlopende maxima door één algemeen 
maximum zou nl. de leidraad bij de berechting, welke gevonden kan 
worden door vergelijking van de bedreigde maxima, verloren gaan. 
Niet voor niets heeft de wetgever van 1886 zorgvuldig de onderlinge 
zwaarte der delicten afgewogen en daarnaar de maxima vastgesteld. 
Kennis van de daarin tot uitdrukking gebrachte opvattingen van de 
wetgever — al mogen deze wellicht niet geheel meer met de huidige 
opvattingen overeenkomen — is ook thans nog van belang, niet alleen 
voor de rechter, die daarmede rekening dient te houden bij zijn von
nissen, en voor het openbaar ministerie met het oog op zijn requisi
toiren, doch tenslotte ook voor de justitiabelen. Deze laatsten toch zijn 
het, tot wie de wet zich in de eerste plaats richt of althans behoort te 
richten; zij zijn het, die behoren te weten, welke feiten de wetgever af
keurt en in welke mate hij dat doet. De invoering van artikel 24 heeft 
weliswaar het effect van het verschil in strafbedreiging grotendeels 
tenietgedaan, doch zij heeft de mogelijkheid tot het verkrijgen van 
inzicht in de opvattingen van de wetgever over de relatieve zwaarte 
der strafbare feiten niet verloren doen gaan. Dit laatste dreigt echter 
bij het onderhavige wetsontwerp wèl te geschieden en daartegen heeft 
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de commissie dan ook wel bezwaar. Op den duur zal men nauwelijks 
meer weten, dat in 1951 de maxima in bepaalde artikelen wel en in 
andere artikelen niet verdubbeld zijn. De burger, die de wet toch zo 
goed mogelijk moet kunnen begrijpen, zal het in elk geval niet weten. 
Maar ook de rechter zal geneigd zijn bij vergelijking van de straf
maxima verkeerde conclusies te trekken. Het komt de commissie 
daarom wenselijk voor, de maxima van de geldboeten in het gehele 
Wetboek van Strafrecht te herzien, onverschillig of naast geldboete 
ook vrijheidsstraf bedreigd is. De herziening zal zich dus niet kunnen 
beperken tot het derde boek; zij zal zich eveneens moeten uitstrekken 
tot de misdrijven, strafbaar gesteld in het tweede boek. Dit zal de om
vang van het wetsontwerp belangrijk doen toenemen; over dit be
zwaar zal echter moeten worden heengestapt en indien men zich houdt 
aan het beginsel der verdubbeling, zonder zich te begeven in een her
nieuwde waardering van de strafwaardigheid der onderscheiden mis
drijven, kan de uitbreiding van het ontwerp tot het tweede boek 
nauwelijks enige moeilijkheid opleveren. 

Doch ook hiermede zal op den duur niet kunnen worden volstaan: 
ook ten aanzien van de bijzondere wetten, die strafbare feiten om
schrijven, zal moeten worden nagegaan, of de daarin genoemde boete
maxima niet eveneens moeten worden verhoogd. Ook bij die wetten 
toch is het argument, dat verhoging niet nodig is, zo dikwijls naast 
boete vrijheidsstraf is bedreigd, niet afdoende. Nu het onderhavige 
wetsontwerp uitsluitend betrekking heeft op het Wetboek van Straf
recht, zou de commissie het overigens geen ernstig bezwaar achten, 
indien met de herziening van de boetemaxima in bijzondere wetten 
nog even gewacht werd. De Regering zal dan echter toch wel spoedig 
met de herziening daarvan een aanvang moeten maken. Vele van 
deze bijzondere wetten zullen bij onderzoek wellicht blijken zo recent 
te zijn, dat verdubbeling van de maxima in die wetten achterwege kan 
blijven, omdat bij de vaststelling van deze maxima met de gedaalde 
waarde van het geld reeds rekening is gehouden. Voor de overige van 
deze wetten zal echter t.z.t. een wijzigingsontwerp moeten worden 
ingediend. 

Een, waarschijnlijk ongewild, althans niet in de toelichting aan
geduid, gevolg van de verhoging der maxima in een aantal artikelen 
zal zijn, dat veroordelingen ter zake van bepaalde overtredingen voort
aan vatbaar v/orden voor hoger beroep, terwijl zij dit tot dusverre 
niet waren. Krachtens artikel 44 R.O. is immers hoger beroep voor 
de verdachte mogelijk, indien een geldboete van meer dan f 25 be
dreigd wordt, tenzij geen andere straf wordt opgelegd dan geldboete 
van ten hoogste f 5 , berisping of teruggave aan de ouders. Nu is 
er onder de artikelen, genoemd in het wetsontwerp, een heel aantal, 
waarin tot dusverre f 15 of f25 geldboete bedreigd wordt. Tegen 
veroordelingen krachtens deze artikelen (bijv. 424, straatschenderij; 
453, openbare dronkenschap; 459, vee laten lopen in tuinen e.d.) 
is hoger beroep thans niet mogelijk. Het heeft naar de mening der 
commissie ook weinig zin zulk beroep voortaan wèl open te stellen. 
Hieraan kan door verhoging — voor de hand ligt verdubbeling -— 
van de appellabiliteitsgrens van f 25 tegemoetgekomen worden. Men 
zal dan echter tevens moeten nagaan, of een dergelijke verhoging 
niet tot minder wenselijke resultaten leidt met betrekking tot andere, 
speciaal de in bijzondere wetten genoemde overtredingen, waarop 
thans een maximum-geldboete staat van meer dan f 25, doch van niet 
meer dan f 50, welk maximum bij dit ontwerp niet verhoogd wordt. 
Vonnissen, houdende veroordelingen wegens zulke overtredingen, 
zouden dan immers niet meer appellabel zijn. Verhoging van alle 
boetemaxima, ook die in bijzondere wetten, kan deze moeilijkheid 
wegnemen. 

Zou men tot verdubbeling van de appellabiliteitsgrens in strafzaken 
overgaan, dan zou men tevens kunnen overwegen, of men niet ook de 
grens van f 5, genoemd in artikel 44 R.O., dient te verdubbelen. Be

treft het een overtreding, waartegen meer dan f 25 geldboete is be
dreigd, dan kan thans altijd hoger beroep worden ingesteld, zodra 
een geldboete van meer dan f 5 wordt opgelegd. Nu de waardedaling 
van het geld tot uitdrukking zal komen in verhoging van de maxima 
der geldboeten en nu uit de statistiek blijkt, dat de gemiddelde hoogte 
der opgelegde boeten meer dan verdubbeld is, ligt het voor de hand 
ook de grens van f 5 te verdubbelen. De commissie beveelt deze aan
gelegenheid in elk geval in de aandacht der Regering aan. 

Nog een ander punt verdient naar het oordeel der commissie bij 
de thans voorgestelde herziening van bepaalde boetemaxima de aan
dacht, nl. de grenzen, binnen welke de rechter bij strafzaken een 
civiele vordering kan toewijzen. De grens hiervoor is thans bij kanton
gerechtszaken f 50, bij rechtbankzaken f 150 (R.O. artikelen 44 en 56). 
Hoewel tussen de maxima der boeten en de begrenzing van de civiele 
vorderingen in strafzaken geen onmiddellijk verband bestaat, meent 
do commissie toch, dat bij deze gelegenheid onder de ogen behoort te 
worden gezien of ook de genoemde bedragen van f 50 en f 150 niet 
verhoogd dienen te worden. In elk geval meent zij, dat verhoging 
hiervan voor de hand ligt. Men kan deze bedragen ook in verband 
brengen met de competentiegrens in civiele zaken. Deze laatste grens 
is gedurende de bezetting reeds verhoogd van f 200 tot f 500 en deze 
verhoging is na de oorlog bestendigd; aan de begrenzing van de civiele 
vordering in strafzaken heeft men toen echter niets veranderd. Het 
komt de commissie voor, dat er in elk geval geen bezwaar tegen zou 
'nestaan de genoemde bedragen van f 50 en f 150 te verdubbelen. Dit 
zou geheel in overeenstemming zijn met de strekking van het onder
havige ontwerp. Zij zou echter nog wel iets verder willen gaan en 
overwogen willen zien, of er geen aanleiding bestaat ze te verhogen 
tot f 150, resp. f 500; de oorspronkelijke bedragen zijn immers altijd al 
aan de lage kant geweest. Het is haar natuurlijk bekend, dat bij het 
instellen van een civiele vordering door de „beledigde partij" in straf
zaken de rechter doorgaans moet afgaan op summier bewijsmateriaal. 
In aanrijdingszaken b.v. pleegt de rechter voor het vaststellen van het 
bedrag der schade aan vervoermiddelen over geen andere bewijzen 
te beschikken dan een ter terechtzitting overgelegde rekening van een 
rijwielhersteller of garagehouder. Niet zelden zal het moeilijk zijn, 
zonder nader onderzoek, na te gaan, of zulk een rekening juist is 
en of de schade niet op een goedkoper wijze had kunnen zijn hersteld. 
Koestert de rechter hieromtrent redelijke twijfel, dan zal hij de be
ledigde partij naar de gewone civiele procedure moeten verwijzen. In 
andere gevallen echter zal hij met voldoende zekerheid kunnen vast
stellen, dat de vordering gegrond is en dan biedt het systeem de moge
lijkheid van het verkrijgen van snel en goedkoop recht. Het is dan ook 
ongetwijfeld van belang de civiele vordering in strafzaken door ver
hoging van de grens weer ten minste die plaats te geven, welke zij 
vroeger in ons recht innam. Gaarne zal de commissie van de Minister 
vernemen of deze bereid is daartoe mede te werken, liefst bij dit wets
ontwerp. 

Aldus vastgesteld 8 Juni 1951. 
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