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VOORLOPIG VERSLAG VAN DE COMMISSIE VAN RAP

PORTEURS over het ontwerp van wet tot vaststelling van een 
nieuwe Beginselenwet gevangeniswezen en daarmede verband 
houdende wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht en het 
Wetboek van Strafvordering. 

De overweging van dit wetsontwerp in de afdelingen der Kamer 
leidde tot de volgende beschouwingen en opmerkingen. 

Algemeen 

Tal van leden betuigden hun hartelijke instemming met deze rege
ling, waarin duidelijk de moderne opvattingen tot uitdrukking komen, 
welke zich zowel in de strafrechtstheorié'n als in de practijk van het 
gevangeniswezen in ons land hebben ontwikkeld. Zij verheugden 
zich er bovendien over, dat de ontworpen wet niet een stalischen toe- j 
stand zal scheppen, maar mogelijkheden in zich draagt voor een ver
dere evolutie van het gevangeniswezen. Zij zouden het ontwerp gaarne 
willen zien als een schrede voorwaarts naar de emancipatie van ons j 
Strafstelsel van de vergeldingsgedachte, doch zij waren er zich van | 
bewust, dat deze zienswijze thans zeker nog geen gemeengoed is. 

Niettemin uitten zij de overtuiging, dat de verdieping van de socio
logische, psychologische en paedagogische inzichten steeds meer de 
vergeldings- en afschrikkingsprincipcs in ons strafstelsel zullen terug 
dringen ten gunste van de (her)opvoedingsgedachte. Dit impliceert 
echter naar hun mening geenszins het door sommige leden van de 
Tweede Kamer gevreesde gevaar voor het „in de watten leggen" van 
misdadigers en andere wetsovertreders. Het betekent, dat de uiter
lijke dwangmaatregelen, waarvan cel en boeien het symbool zijn, 
meer en meer worden vervangen door wetenschappelijk verantwoor
de methoden, welke gericht zijn op versterking van de innerlijke 
tucht en op verbetering van de aanpassing van het individu aan cie 
normen van de maatschappij. Deze methoden stellen, indien zij 
althans goed worden toegepast, aan de activiteit en de geestelijke 
discipline van de gedetineerden zeer zware eisen, welke wel is waar 
van geheel anderen aard zijn dan de beproeving van de geestdoden
de celstraf, maar niettemin het strafkarakter niet zullen doen ver
loren gaan. 

In dit verband wilden de hier aan het woord zijnde leden zich 
bovendien gaarne aansluiten bij de door den Minister en sommige 
leden van de Tweede Kamer verdedigde zienswijze, dat de vrijheids
beroving, de uitsluiting van het normale maatschappelijke leven, op 
zich zelf het essentiële element van de straf vormt. Dat de zwaarte 
van deze vrijheidsberoving niet alleen afhangt van haar door den 
rechter bepaa :n duur, maar ook van de wijze, waarop deze tijd 
wordt doorgebracht, wilden deze leden niet ontkennen en komt huns 
inziens ook duidelijk tot uitdrukking in de onderscheiding, welke in 
het Wetboek van Strafrecht is gemaakt tussen gevangenisstraf, hech
tenis, plaatsing in een Rijkswerkinrichting en terbeschikkingsteling. 
Zij meenden zelfs nog verder te moeten gaan, daar zij de zwaarte 
der straf niet slechts afhankelijk achtten van deze uitwendige criteria, 
maar ook van psychologische factoren. Indien men ter handhaving 
van de rechtszekerheid zoekt naar een objectieve, door den rechter 
vast te stellen evenredigheid tussen de zwaarte van het delict — in 
aanmerking genomen de omstandigheden en de gemoedsgesteldheid, 
waarin het is gepleegd — en de mate van het leed der straf, mag 
niet uit het oog worden verloren, dat dit leed niet uitsluitend be
paald wordt door van buiten komende factoren, maar voor een 
belangrijk deel ook door de individuele gesteldheid van den ver
oordeelde. Straffen van gelijken tijdsduur worden, ook bij een vol
komen uniforme tenuitvoerlegging, door de gestraften in zeer ver
schillende mate als leed gevoeld. De intrinsieke zwaarte van de straf 

1948-1949) Eerste Kamer , 
selenwet gevangeniswezen 

wordt dus mede bepaald door zeer subjectieve facto; e de 
rechter bij het nemen van zijn beslissing niet of slechts zeer ten dele 
in aanmerking vermag te nemen. Deze subjectieve doch zeer wezen
lijke verschillen in straizwaartc zuilen ten gevoige van de voorge
stelde differentiatie in de straf uitvoering eerder verkleind dan ver
groot worden. Immers deze differentiatie beoogt de strai uit te 
voeren op een wijze, welke is aangepast bij de in.;.. 
schappen van den delinquent en effaceert derhalve de on 'eed-
toebrenging, welke ontstaat, indien gelijkvormige straffen worden 
opgelegd aan individuen van verschillende geaardheid. De foi 
evenredigheid in strafmaat, welke thans door de rechterlijke vonnis
sen wordt verzekerd, zal naar de mening van de hier aan het woord 

ide leden door (ie differentiatie niet worden verstoord; zij l.iijg'. 
er veeleer een meer wezenlijken inhoud door. 

De aan het woord zijnde leden vreest . dan 00 
de aan de administratie toevertrouwde differentiatie van het straf-
regiem en de selectie cier gedeti - aanleiding zul .. tot 
e,.-, willekeurige verzv o, verlichting van de dooi 
uitgesproken strafmaat. Terwijl zij het uit een oogpunt van rechts
zekerheid niet nodig acht;^,. om uc bevoegdheic tol 
overplaatsing van delinquenten aan den rechter voor te bc 
zouden zij dit tei wille van de doelmatigheid slechts wille 
de strafrechtspraak uitsluit aan ree'.. 

hiervoor én wat hun opleiding en wat hun oelang>.teiiing 'nelrei t 
ten voile berekend zijn. Zonder ook maar enigermate te kort te \- i 
ten doen aan de kundigheid en toewijding va i de leden van 
rechterlijke macht, kan toch als feit worden geconstateerd, dat de 
meesten van hen zich slechts zeer tijdelijk met de behandeling van 
strafzaken bezig houden, zodat zij veelal niet den tijd ..ok 
niet cie animo hebben om zich hierin te specialiseren, waarvoor 
uitgebreide criminologische, psychologische, forensisch-psyc i 
en sociologische kennis vereist is. Deze vakken zijn OIJ de universi
taire opleiding van juristen geen verplicht deel van het studicpro-
gramma en worden derhalve slechts door weinig juridische studen
ten als bijvak bestudeerd. Het kan van de leden der rechterlijke 
macht niet worden verwacht, dat zij zich deze speciale kennis grondig 
eigen maken, wanneer zij de strafrechtspraak uitoefenen als een van 

eettcn van hun veelomvattend rechterlijk ambt. 
Zonder deze specialisatie achtten de hier aan het woord zijnde 

leden eer, verantwoorde selectie van de gevangenen niet mogelijk. Ook 
afgezien hiervan meenden zij, dat de administratie, die verantwoorde-
lij! is voor een doelmatige functionnering van de strafgestichten, de 
meest aangewezen instantie is voor de plaatsing van de delinquenten, 
daar zij ten volle rekening kan houden met he. gehele complex van 
factoren, welke in aanmerking moeten word,1, genomen zowel op 
grond van karakter en gedrag van den gevangene ais in verband met 
de mogelijkheden, welke op het gegeven ogenblik in concreto aan
wezig zijn in de diverse inrichtingen. Het opdragen van deze zaak 
aan de administratie, waarmede deze leden zich op grond van boven
staande overwegingen ten volle kon verei houdt in, dat aan 
de leiding gevende functionarissen zeer hoge eisen behoren te wor
den gesteld ten aanzien van hun speciale bekwaamheid en integriteit 
In dit verband wensten zij nadrukkelijk te verklaren, dat het wel
slagen van de reorganisatie van ons gevangeniswezen, wel.se in de 
practijk reeds is begonnen en thans door de nieuwe beginselenwet 
staat ie worden uitgebouwd, geheel afhankelijk is van de mate, waarin 
beschikt kan worden over personeel, dat voor zijn taak berekend is en 
over financiën voor de verbetering van de outillage der inrichtingen 
en voor vergroting van de werkgelegenheid. Dat aan deze beide 
voorwaarden niet voldoende kan worden voldaan, betekent voor 
deze leden een ernstige domper op hun vreugde over de totstand
koming van deic wet. 

In dit verband wezen zij er op, dat de nota in zake bezuinigings
maatregelen op de Rijksbegroting voor 1951 een vermindering van 
f485 000 aangeeft voor het gevangeniswezen, terwijl daarvoor op de 
Rijksbegroting voor 1952 ruim 2 millioen gulden minder is uitge
trokken dan voor 1951. Zij vreesden dientengevolge, dat de nieuwe 
beginselenwet wel is waar in theorie een vooruitgang zal brengen, maar 
dat in feite weer een stap terug gedaan wordt op den weg naar de 
zo dringend nodige hervorming van het verouderde gevangenisstelsel. 
Deze leden wensten er dan ook, met erkenning van de onafwijsbare 
noodzakelijkheid tot budget.lire beperkingen, met klem op aan te 
dringen, dat het gevangeniswezen niet al te zeer het kind van deze 
rekening wordt. Te gemakkelijk wordt naar hun mening uit het oog 
verloren, dat in deze de zuinigheid de wijsheid bedriegt. De straf
inrichtingen worden immers voor een niet gering gedeelte bevolkt 
door recidivisten, wier aantal ongetwijfeld zal afnemen, indien de 
strafuitvoering meer dan tot dusverre doelmatig wordt gericht op de 
reclassering van de delinquenten. Dit is naar de overtuiging van de 
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aan ■ el woord ijnde leden slechts mogeiij;,. indien er voldoende ge-
: is, hetgeen zonder behoorlijke salarissen 

en valt. 
in verbanu met de bezwaren, welke herhaaldelijk 

lomen ovei nering van het personeel in de straf-
tichten, gaarne een overzicht ontvangen van de functies en sala-

lewaking van en het geven van leiding 
. Met voldoening hadden /ij inmiddels 

nen van de . : .. ij e. waarop thans aandacht wordt 
de opleidi irvan velen zich 

..■ thans veel zwaardere 

-,i') gaarne ie willen 
tot het aanva van dit ontwerp, dat de zo toe te 

juicl ng en verbetering van hel gevangeniswezen zal con
sole ■ ng daarva.-. zal mogelijk maken en 
bev< 

Ie mondelinge behandeling in de Tweede Kamer 
en bij de vo ig daarvan omir.-.:t de betekcris c;i de wenselijk-
heid ;d en gcsci.rev.;i , hadden zij 
er met het ontwerp nader te 
motiveren. Slechts wild :n zij voor :nl ê e onderde! n ïun instem
ming beklemtonen. 

■ eerste plaats » jor wat betreft het karakter, dat de stral en 
haar tenuitvoerlegging behoren te hebben. Dit wordt huns inziens op 
de juiste wijze onderscheiden en aan egevc i in art. 26 van het ont
wen s daarin na het mondelinge overleg met de 
vaste Commissie voor Privaat- en Strafrecht uit de Tw;ede Kamer 
aangebrachte wijziging De straf moet haar karakter be.iouden, dus 
blijven vergelding vai kwaad. Dat wordt door de schuld 
van den dader gerechtvaardigd en door de handhaving van de rechts
orde en de beveiliging van tic samenleving vereist. Maar daarnaast 
geschiede te tenuitvoerlegging der straf aldus, dat zij mede wordt 

istbaar gemaal t aan de verbetering van den gestrafte in het be
lang van hemzelf en van de zijnen, doch ook in dat van de maat
schappij. 

In de tweede plaats wensten de leden, hier aan het woord, te ver-
klaren at o )k zij juist achtten de in het dilemma: ..rechter of admi
nistratie" gedane keuze. Al zijn er zwaarwichtige argumenten aan te 
voeren voor het opdragen aan den rechter van de beslissing, in welke 
der verschillende categorieën van gevangenissen een veroordeelde 
zijn moeten ondergaan en of, gedurende den straftijd, over-

tsing naar een geslicht van een andere categorie wenselijk en 
gerechtvaardigd is, zwaarder nog zijn huns inziens de gronden, die 
pleiten voor het opdragen van deze beslissingen aan de administratie, 

ien van die beslissingen beroep kan worden ingesteld bij een on
partijdig ie, gelijl volgens het ontwerp mogelijk zal zijn bij de 
Sec wezen van den Centralen Raad van Advies voor het 

■ en, ! : Psychopathenzorg en de Reclassering. 
Wai . reft, merkten sommige leden, die voor het overige 

1 et ontwerp ook toejuichten om de vele verbeteringen, die het brengt. 
op, dat naar hun mening de verwerping van het amendement-Van 
de; Feit/, in de Tweede Kamer moest worden betreurd. De rechter, 
aldus deze leden, heeft te beslissen, welke stra! voor het gepleegde 
feil moet wol .lcgd en de zwaarte van de straf wordt mede 
bepaald door de wijze, waarop, d.w.z. in welke soort van gevangenis, 
de/e zal worden ondergaan. Door de beslissing omtrent dit laatste 

r te laten aan de administratie, wordt ten onrechte ingegrepen in 
de taak van den rechter, een fout. welke niet wordt geredresseerd 
door een beroep hieromtrent op een eveneens buiten de rechterlijke 
macht staand college mogelijk te maken. Andere leden deelden hier
tegenover de reeds eerder uitgesproken mening, dat juist door het 
instellen van dit hoger beroep het hier geopperde bezwaar groten
deels was ondervangen. 

Enige leden stelden er prijs op te verklaren, dat ook zij zich ten 
aanzien van de vraag, welk orgaan — de rechter of de administratie 
— dient te beslissen, in welke soort van gevangenis de straf zal wor
den uitgezeten, plaatsten aan de zijde van hen, die de voorkeur aan 
den rechter geven. Zij waren van mening, dat juist bij de toepassing 
van een zo gedifferentieerd gevangenisstelsel, als in het ontwerp voor
zien, de plaatsing van een veroordeelde in een bepaalde gevangenis 
een integrerend deel uitmaakt van de straftoemeting. 

Dat aan de gedachte van reclassering een grote plaats wordt inge
ruimd, juichten deze leden voorts toe. Ook zij zouden echter niet 
gaarne zien, dat bij het humaner worden van de strafexecutie elke ge
dachte van vergelding zou vervallen. Naar hun mening is hiervan bij 
de opneming van artikel 26 van het ontwerp ook niet uitgegaan. 

Voor het overige gaven deze leden uiting aan hun voldoening, dat 
thans een einde zal komen aan de feitelijk met het Wetboek van 
Strafrecht in strijd zijnde wijze van tenuitvoerlegging van strafvon
nissen. In de wet van 1886 is in artikel 11 de cellulaire gevangenis
straf ais beginsel opgenomen. De daarvan verwachte goede gevolgen 
zijii echter uitgebleven. Voorts hebben nieuwe denkbeelden over de 

itvoerlegging van strai vonnissen de overhand gekregen. Velen, die 
celstraf hadden ondergaan, bleken na terugkeer in de maatschappij 
van het gewone leven vervreemd en soms zelfs tegen die maatschappij 
gel ant. Ondanks de gekoesterde verws . nu recidive in toe-

B mate voor. Het is dan ook te begrijp . dat de noodwet van 
22 November 1918 (Staatsblad no. 607), in hei leven geroepen om in 
het gebrek aan plaatsruimte te voorzien, is aangegrepen om aan de 
strenge voorschriften van artikel 12 Wetboek van Strafrecht te ont-

nen en het ondergaan van de gevangenisstraf in gemeenschap —-
in strijd met artikel 11 Wetboek van Strafrecht — meer en meer toe 
te passen. Dat thans aan dezen ongewensten toestand een einde wordt 
gemaakt en de nieuwe wet zich dus bij de nieuw gevormue opvat-
tingcr omtrent het ondergaan van straf zal aanpassen, had ten volle 
'ïun instemming. 

11 TEL VI 

Arbeid e/; arbeidsloon 

Verscheidene leden zouden gaarne van den Minister vernemen, of 
de Adviescommissie voor het Gevangeniswezen, die volgens de Me
morie van Antwoord aan de Tweede Kamer (biz. II) bezig was een 
onderzoek in te stellen naar de efficiency van den gevangenisarbeid, 
reeds met haar rapport gereed is en, zo ja, of dit rapport ter kennis 
van deKumerleden kan worden gebracht. In beginsel onderschreven 
zij het standpunt van den Ministeh, dat de gevangenisarbeid — gezien 
het daarmede beoogde maatschappelijke belang en het geringe i'antal 
daarbij betrokken werkkrachten — niet kan worden beschouwd als 
een ongewenste concurrentie van het bedrijfsleven. 

TITEL VII 

Geestelijke verzorging 

Enige leden hadden zich geen duidelijk beeld kunnen vormen uit 
hetgeen de Minister omtrent de geestelijke verzorging bij de openbare 
behandeling van dit wetsontwerp in de Tweede Kamer heeft gezegd. 
Zij begrepen, dat deze Minister op grond van zijn confessionele over
tuigingen niet bereid is, voor de toepassing van de artikelen 39 en 40, 
lid 1, de bijeenkomsten van het Humanistisch Verbond gelijk te stellen 
met godsdienstoefeningen, welk standpunt ook 's Ministers ambts
voorganger reeds in de Memorie van Antwoord had ingenomen. 
Deze leden hadden echter den indruk, dat de huidige bewindsman 
verder gaat en dat hij medewerkers van het Humanistisch Verbond 
slechts wil toelaten als sociale werkers, maar nlït als de in artikel 40, 
lid 2, bedoelde geestelijke verzorgers. Zulks zou /eer worden betreurd 
door de hier aan het woord zijnde leden, die gaarne op dit punt nader 
door den Minister zouden worden ingelicht. 

TITEL X 

lucht 

Verschillende leden betreurden, dat op grond van de ervaring der 
deskundigen moest worden besloten, de sluiting in boeien als disci
plinaire straf in de gestichten te handhaven. Gezien de zwaarte van 
dit tuchtmiddel, dat zelfs voor den tijd van 14 dagen kan worden 
toegepast, zouden zij het wenselijk achten, voor te schrijven, dat van 
elk zodanig geval terstond mededeling wordt gedaan aan het Ministe
rie van Justitie, met omschrijving van de redenen, welke tot toepas
sing van deze straf hebben genoopt. 

Aldus vastgesteld den 27sten November 1951. 
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VAN WALSUM 

W1TTEMAN. 


