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VOORLOPIG VERSLAG van de commissie van rapporteurs 
voor het ontwerp van wet tot wijziging van enige artikelen 
van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Straf-
vordering, de Wet op de rechterlijke organisatie en het be-
leid der justitie, de Wet tot invoering van het Wetboek van 
Strafvordering, de Beginselenwet gevangeniswezen, de Wc-
genverkeerswet, de Vuurwapen wet 1919, de Jachtwet, de 
Veewet en de Kieswet. 

Bij de overweging van dit wetsontwerp in de afdelingen der 
Kamer verklaarden vele leden in te stemmen met de in dit 
ontwerp voorgestelde regeling, welke tot strekking heeft, enige 
lacunes o.a. in het Wetboek van Strafrecht en in het Wetboek 
van Strafvordering weg te nemen. Zij wilden echter niet na-
laten daarover enkele opmerkingen te maken. 

In artikel II sub I van het ontwerp wordt voorgesteld ar-
tikel 362 van het Wetboek van Strafvordering, welk artikel de 
wijze bepaalt, waarop strafvonnissen, gewezen door de meer-
voudige Kamer van een Arrondissementsrechtbank of Gerechts-
hof (zie artikel 415 van het Wetboek van Strafvordering) 
moeten worden uitgesproken, te wijzigen. Ware het, zo vroegen 
deze leden, niet eenvoudiger en doeltreffender geweest van 
deze gelegenheid gebruik te maken de artikelen 380, lid 2, en 
398, lid 1, sub 7 van het Wetboek van Strafvordering te laten 
vervallen? Het voorstel tot wijziging van het genoemde artikel 
362 van het Wetboek van Strafvordering wordt, zo memo-
reerden deze leden in dit verband, in de memorie van toe-
lichting ermede gemotiveerd, dat het is voorgekomen, dat 
tijdens een griepepidemie de voorzitter en alle leden van een 
Strafkamer van een gerechtshof door ziekte verhinderd waren 
de uitspraak te doen (t.a.p. blz. 6, linkerkolom). Zulk een 
situatie kan zich ook voordoen met betrekking tot de politie-
rechter en diens plaatsvervangers. 

Artikel 398. lid I, sub 7 van het Wetboek van Strafvordering 
kan bovendien tot moeilijkheden leiden, want dit artikel zou 
aanleiding kunnen geven tot de gevolgtrekking, dat. wanneer 
een der kantonrechters in een kanton, waar meerdere zijn, 
ziek wordt, de uitspraak van een schriftelijk strafvonnis niet 
kan geschieden door een collega, maar moet geschieden door 
een kantonrechter-plaatsvervanger. 

Dezelfde leden meenden, dat de processuele voorschriften 
met betrekking tot de beledigde partij nog wel enige lacunes 
vertonen en derhalve voor verbetering in aanmerking komen. 
Zij wezen er in dit verband op, dat in een kantongerechts-
procedurc deze partij zich niet kan laten vertegenwoordigen 
door een niet-advocaat. 

Voorts vestigden zij er de aandacht op, dat de behandeling 
van de vordering van een beledigde partij in een strafproces 
gewoonlijk wordt beschouwd als een rechtsgeding met als 
gevolg, dat de vader of de voogd, die alsdan voor zijn kind 
of pupil wil optreden, eigenlijk machtiging van de kanton-
rechter behoeft; een burgemeester, die in dat geval als civiele 
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partij voor de gemeente zou willen optreden, zal een mach-
tiging van de gemeenteraad behoeven. De hier aan het woord 
zijnde leden beschouwden een en ander voor de eenvoudige 
vorderingen — waarover het hier gaat — als nodeloos inge-
wikkeld en formalistisch. 

Ten slotte verklaarden deze leden, dat het hun ontging waar-
om in artikel X, sub I van dit wetsontwerp wordt voorge-
schreven, dat de oproeping over de post wordt toegezonden 
uiterlijk op de derde dag na de aanbieding, terwijl in artikel 
II, sub J, lid 2, de ,,derde dag" wordt vervangen door de 
„vijfde dag". 

Vastgesteld 7 mei 1963. 
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