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EINDVERSLAG van de commissie van rapporteurs voor het 
ontwerp van wet tot wijziging van enige artikelen van het 
Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, 
de Wet op de rechterlijke organisatie en het beleid der jus-
titie, de Wet tot invoering van het Wetboek van Strafvorde-
ring, de Beginselenwet gevangeniswezen, de Wegen vcrkeers-
wet, de Vuurwapenwet 1919, de Jachtwet, de Veewet en de 
Kieswet. 

Nadat het voorlopig verslag der commissie aan de Regering 
was medegedeeld, is van haar ontvangen de navolgende 

MEMORIE VAN ANTWOORD 

Het verheugt de ondergetekende dat vele leden konden in-
stemmen met de in dit ontwerp vervatte voorstellen tot weg-
neming van leemten in de Wetboeken van Strafrecht en Straf-
vordering en in enige bijzondere wetten. Op de gemaakte op-
merkingen wordt hieronder ingegaan. 

Voorts vragen de aan het woord zijnde leden zich af. in ver-
band met de in artikel II, onder I, voorgestelde wijziging van 
artikel 362 van het Wetboek van Strafvordering, of er niet 
tevens aanleiding was geweest om de artikelen 380, tweede lid, 
en 398, eerste lid onder 7°, van dat Wetboek te doen verval-
len. 

De ondergetekende moge opmerken dat door de schrap-
ping van deze bepalingen voor de politierechter en kanton-
rechters de regel zou worden losgelaten dat een vonnis in be-
ginsel moet worden uitgesproken door de rechter die het heeft 
gewezen. Deze regel, die bij de voorgestelde wijziging van ar-
tikel 362 voor de meervoudige kamers der rechtbanken en 
daardoor mede voor de gerechtshoven wordt gehandhaafd, 
zou de ondergetekende gaarne willen behouden. Slechts was 
het nodig, een voorziening te treffen voor het geval de betrok-
ken leden van een college alle buiten staat zijn de uitspraak 
te doen. Een dergelijke voorziening kan voor het overige ach-
terwege blijven, omdat het aantal plaatsvervangers van de poli-
tierechters en kantonrechters zo groot is, dat het praktisch uit-
gesloten moet worden geacht dat zij alle buiten staat zouden 
zijn een bepaald vonnis tijdig uit te spreken. Van de rechtban-
ken zijn vrijwel alle leden aangewezen als plaatsvervangend 
politierechter. 

Inderdaad voorziet artiket 398, eerste lid onder 7°, gezien 
ook het bepaalde in artikel 32 van de Wet op de rechterlijke 
organisatie en het beleid der justitie, niet de mogelijkheid dat 
een kantonrechter een schriftelijk vonnis van een collega in 
hetzelfde kanton uitspreekt. Op zichzelf zou er reden kunnen 
zijn, bij gelegenheid die mogelijkheid alsnog te openen. Dat de 
huidige tekst in dit opzicht tot moeilijkheden aanleiding geeft, 
is de ondergetekende echter niet gebleken en acht hij ook niet 
waarschijnlijk, nu voor elke kantonrechter een voldoend aantal 
plaatsvervangers is aangewezen. 

De ondergetekende geeft gaarne toe dat de processuele voor-
schriften met betrekking tot de beledigde partij op verschil-
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lende punten voor verbetering vatbaar zijn. In verband met 
de beperkte strekking van het onderhavige wetsontwerp is er 
echter van afgezien, andere voorstellen te dezer zake te doen 
dan thans daarin zijn opgenomen. Intussen zijn ten departe-
mente van de ondergetekende voorstellen tot wijziging van het 
Wetboek van Strafvordering op enkele andere onderdelen in 
overweging. Het ligt in de bedoeling om in het desbetreffende 
wetsontwerp ook wijzigingen op het onderhavige terrein op te 
nemen. Bij de voorbereiding zal uiteraard aan de suggesties, 
door de aan het woord zijnde leden gedaan, aandacht worden 
gegeven. 

De opmerking van dezelfde leden over de gekozen termijn 
voor toezending over de post van een oproeping ingevolge ar-
tikel X 7 van de Kieswet, moet op een misverstand berusten. 
De voorgestelde aanvulling van het tweede lid van dit artikel 
is nl., ook voor wat betreft de termijn, gelijkluidend aan het 
vijfde lid van artikel 385 van het Wetboek van Strafvordering. 
Het voorstel tot verlenging van de termijn van drie dagen tot 
vijf dagen heeft uitsluitend betrekking op het derde lid van 
laatstgenoemd artikel. 

De Minister van Justitie, 
A. C. W. BEERMAN. 

De commissie van rapporteurs heeft gemeend met de mede-
deling van dit antwoord aan de Kamer haar eindverslag te kun-
nen sluiten. 

Vastgesteld 24 mei 1963. 

DE VOS VAN STEENWIJK {voorzitter) 
TJALMA 
DE GAAY FORTMAN 
VAN MEEUWEN 
QUERIDO. 


