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Wijziging van enige artikelen van het Wetboek van Straf-
recht, het Wetboek van Strafvordering, de Wet op de 
rechterlijke organisatie en het beleid der justitie, de Wet 
tot invoering van het Wetboek van Strafvordering, de 
Beginselenwet gevangeniswezen, de Wegenverkeerswet, 
de Vuurwapenwet 1919, de Jachtwet, de Veewet en de 

Kieswet 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

Nr. 3 

Algemeen 

Bij de wetten van 20 mei 1955, Stb. 207 en 208, zijn in het 
Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering 
enige wijzigingen van ondergeschikte aard aangebracht. De ont-
werpen voor deze wetten behoorden tot een serie wetsontwer-
pen, die er toe strekten verschillende gebreken in de wetgeving 
weg te nemen, welke op zichzelf niet van grote betekenis waren 
maar toch in de praktijk moeilijkheden konden opleveren. 

Het onderhavige ontwerp heeft een soortgelijke beperkte 
strekking; het beoogt een aantal na 1955 in de praktijk ge-
bleken lacunes in bedoelde wetboeken weg te nemen. Tevens 
zijn hierin enkele wenselijk gebleken kleine wijzigingen van 
andere wetten opgenomen. 

Toelichting op de artikelen 

Artikel I 
A. en D. Artikel 62, waarvan het eerste lid als regel stelt 

dat bij samenloop van overtredingen voor elke overtreding zon-
der vermindering straf wordt opgelegd, beperkt in het derde lid 
het gezamenlijke maximum der principale hechtenis tot acht 
maanden. Deze beperking heeft eigenaardige gevolgen in de 
gevallen waarin tegen een enkelvoudige overtreding reeds meer 
dan acht maanden hechtenis is bedreigd. Voor verschillende 
overtredingen is het maximum een jaar hechtenis (zie b.v. 
artikel 70 Jachtwet). Het derde lid van artikel 62 leidt er toe, 
dat bij samenloop van meer overtredingen minder hechtenis 
kan worden opgelegd dan voor één dier overtredingen bij af-
zonderlijke berechting mogelijk zou zijn. 

De ondergetekende meent dat deze ongewenste situatie — 
waarop mede werd gewezen door E. Nieuwenhuis in het 
„Nederlandse Juristenblad" van 1928 (blz. 6 en 7) — een-
voudig kan worden ondervangen. Artikel 18 stelt als algemeen 
maximum voor hechtenis een jaar en bepaalt dat dit maximum 
o.m. bij samenloop van misdrijven wordt verhoogd tot een jaar 
en vier maanden. Door artikel 62, derde lid, te schrappen en 
in artikel 18, tweede lid, de woorden „van misdrijven", wordt 
bereikt dat ook bij samenloop van overtredingen onderling, en 
van overtredingen en misdrijven, hechtenis van een jaar en 
vier maanden kan worden opgelegd. Het ontwerp strekt er toe, 
deze wijziging, die een meer harmonieuze regeling schept, aan 
te brengen. 

B. artikel 36a maakt het mogelijk, dat onttrekking aan het 
verkeer van inbeslaggenomen voorwerpen wordt bevolen bij af-
zondcrlijke beschikking op vordering van het openbaar minis-
terie. Artikel 446 van het Wetboek van Strafvordering waar-
borgt dat voor het openbaar ministerie, indien een krachtens 
dat wetboek genomen vordering niet is toegewezen, steeds ten 
minste beroep in cassatie open staat. Dit zou voor wat betreft 
vorderingen tot onttrekking aan het verkeer ook het geval zijn 
geweest wanneer, zoals oorspronkelijk was voorgesteld, de be-
palingen omtrent onttrekking aan het verkeer in het Wetboek 
van Strafvordering waren opgenomen. Nu zij deel uitmaken 
van het Wetboek van Strafrecht is dit niet het geval (H.R. 
27 februari 1961, N.J. 1961, 209). Het is daarom gewenst, 
artikel 446 Sv. voor vorderingen, als hier bedoeld, van overeen-
komstige toepassing te verklaren. 

C. Deze wijziging is nodig in verband met de invoeging van 
een Titel II A in het Eerste Boek bij de Wet van 22 mei 1958, 
Stb. 296. 

E. In de praktijk blijken vele overtredingen te worden ge-
pleegd door personen in de leeftijdsgroep van 16 tot 18 jaar, 
veelal als berijder van een rijwiel met hulpmotor. Zij zijn vaak 
bereid, evenals hun eventuele strafrechtelijk meerderjarige kor-
nuiten, terstond aan voorwaarden tot voorkoming der straf-
vervolging te voldoen, doch dergelijke voorwaarden kunnen 
voor hen slechts worden gesteld door het openbaar ministerie 
nadat een proces-verbaal is opgemaakt en ingezonden. De 
ondergetekende meent dat er aanleiding bestaat, de mogelijk-
heid van transactie in handen der politie thans ook te openen 
voor overtredingen gepleegd door personen in de bedoelde leef-
tijdsgroep. Hij sluit zich daarmede aan bij een voorstel van de 
betrokken adviescommissie (commissie transactie in handen 
der politie). 

F. Bij de schrapping van het oorspronkelijke derde lid van 
artikel 96, waarbij het vierde lid derde is geworden (Wet van 
22 mei 1958, Stb. 296), is verzuimd de tekst van artikel 122 
hiermede in overeenstemming te brengen. 

G. en K. Het tweede lid van artikel 254 was vervallen bij 
de Wet van 22 mei 1958, Stb. 296, tot wijziging van de bepa-
lingen betreffende verbeurdverklaringen en inbeslagneming. 
Blijkbaar abusievelijk is daarmede geen rekening gehouden bij 
de behandeling van het ontwerp voor de Wet op de dierenbe-
scherming (Stb. 1961, 19), die de oorspronkelijke tekst van 
het tweede lid herstelde. Evenmin als voor artikel 455, derde 
lid, is er hier een gegronde reden om van de algemene regeling 
betreffende verbeurdverklaring, vervat in artikel 33a, af te 
wijken. Voorgesteld wordt derhalve in beide artikelen de desbe-
treffende uitzonderingsbepaling te doen vervallen. 

H. De vermelding van artikel 346 in artikel 421 dient 
achterwege te blijven sinds het vervallen van dat artikel bij de 
Wet van 15 december 1955, Stb. 552. 

I. Artikel 437 is destijds niet aangepast aan de vernumme-
ring van de daarin aangenaaide bepaling der Gemeentewet, die 
heeft plaatsgevonden bij de Wet van 31 januari 1931, Stb. 41. 
Bij het aanbrengen van de op dit punt nodige verbetering kan 
tevens een onjuistheid in de redactie van het onder 2° bepaalde 
worden rechtgezet. De wijze van afkondiging van gemeentever-
ordeningen is in artikel 203 der Gemeentewet zelf voorgeschre-
ven, en niet — zoals onder 2° in artikel 437 Sr. wordt ver-
ondersteld — in de betrokken plaatselijke verordening. 

J. Bij de oorspronkelijke redactie van artikel 440 is er ken-
nelijk van uitgegaan dat het namaken van munten slechts kon 
geschieden door gebruikmaking van metaal. De praktijk heeft 
uitgewezen dat bedrieglijke nabootsingen tegenwoordig even-
eens uit ander materiaal, zoals karton en plastic, kunnen wor-
den vervaardigd. De laatste jaren zijn vele klachten binnenge-
komen over het gebruik van dergelijke imitaties, die voor on-
derwijsdoeleinden in de handel worden gebracht, als wettig be-
taalmiddel. Hoofdzakelijk geldt dit imitaties van dubbeltjes en 
stuivers. De ondergetekende acht het, gezien deze ontwikkeling, 
wenselijk de beperking in de verbodsbepaling tot nabootsingen 
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in metaal te doen vervallen. Ook door 's Rijks muntmeester is 
hierop reeds bij herhaling aangedrongen. 

Artikel II 
A. De voorgestelde wijziging van artikel 24, tweede lid, 

strekt ertoe, het artikel aan te passen aan de bij de Wet van 
22 mei 1958, Stb. 296, aangebrachte wijzigingen, waarbij de 
artikelen 103 en 115 zijn vervallen. 

B. Artikel 53 geeft in geval van ontdekking op heterdaad 
ook aan particuliere personen de bevoegdheid de verdachte aan 
te houden. Blijkens artikel 95 kunnen daarbij voorwerpen, die 
de verdachte met zich voert, in beslag worden genomen. Voor 
opsporingsambtenaren is geregeld wat zij met in beslag ge-
nomen voorwerpen moeten doen (artikelen 156 en 157), maar 
niet voor particuliere personen. De voorgestelde aanvulling van 
artikel 53 beoogt in deze leemte te voorzien. 

C. Bij de Wet op het wetenschappelijk onderwijs (Stb. 1960, 
559) is het bepaalde in artikel 435, onder 3°., van het Wet-
boek van Strafrecht overgebracht naar 4°., met inlassing van 
een nieuwe bepaling onder 3°. Daarbij is verzuimd het onder-
havige artikel dienovereenkomstig te wijzigen. 

D. De verwijzing naar artikel 392 van het Wetboek van 
Strafrecht, welk artikel is vervallen bij de Wet van 14 juni 
1930, Stb. 240, dient alsnog uit artikel 64 te worden geschrapt. 
Voorgesteld wordt in bedoeld artikel nog te vermelden de 
artikelen 52, 53, eerste lid, en 54, van de Wet gewetensbezwa-
ren militaire dienst. Strikt genomen is dit niet noodzakelijk, 
nu artikel 56, tweede lid, van die wet, de betrokken strafbare 
feiten, voor wat betreft de voorlopige hechtenis, gelijkstelt 
met misdrijven waarop als maximum een gevangenisstraf van 
vier jaren of meer is gesteld. Ter wille van de overzichtelijkheid 
verdient het echter wel aanbeveling om artikel 64, dat een vol-
ledige opsomming bedoelt te geven van de strafbare feiten, 
waarvoor voorlopige hechtenis mogelijk is, in de bedoelde zin 
aan te vullen. Voor het overige strekt de voorgestelde wijziging 
ertoe, oneffenheden te verwijderen, die bij enkele niet geheel 
gecoördineerde aanvullingen van artikel 64 zijn ontstaan. 

Bij de Wet van 23 juni 1952, Stb. 361, waarvan het ontwerp 
op 31 januari 1950 werd ingediend, werd achter „artikel 3 van 
de wet op de weerkorpsen" ingevoegd: „en in artikel 27, tweede 
lid, van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag". 
Inmiddels was echter bij de Wet van 21 december 1951, Stb. 
585, waarvan het ontwerp op 18 september 1951 was inge-
diend, achter eerstbedoelde woorden reeds ingevoegd: „en arti-
kel 36, derde lid, van de Wegenverkeerswet". Bij de Wet van 
10 juli 1952, Stb. 404, werd achter „artikel 36, derde lid, van 
de Wegenverkeerswet" ingevoegd: „alsmede van het misdrijf 
van opzettelijke overtreding van artikel 85, eerste lid, van de 
Wet op de noodwachten". Deze wijziging sloot ten onrechte 
aan bij de tekst van het artikel, zoals die bij de Wet van 21 
december 1951 nader was vastgesteld. 

De voorgestelde redactie stelt de tekst vast, zoals die inge-
volge de genoemde wetten, te zamen genomen, behoort te 
luiden. 

E. Het komt regelmatig voor, dat na het verlenen van een 
bevel tot bewaring of gevangenhouding blijkt, dat de verdachte 
nog een eerder opgelegde straf moet ondergaan. Het ontmoet 
dan veelal op zich zelf geen bezwaar, dat met de tenuitvoerleg-
ging daarvan wordt begonnen tijdens het onderzoek van de 
nieuwe strafzaak, maar de huidige wettelijke regeling kan in 
dit opzicht tot moeilijkheden leiden. 

Voorgeschreven is, dat een bevel tot gevangenhouding slechts 
kan worden gegeven tegen een verdachte, die zich in bewaring 
bevindt (artikel 66, eerste lid). Vangt gedurende de bewarings-
termijn of gedurende de daarop gevolgde gevangenhouding de 
executie van een straf aan, dan is een nieuw bevel tot gevan-
genhouding niet meer mogelijk, ook al zijn de wettelijke ver-
eisten daarvoor na de expiratie der straf nog wel aanwezig 
(vgl. arrest Hof Amsterdam van 21 januari 1959 N.J. 1959, 
99). Dit bezwaar kan worden ondervangen door de termijn, 
waarvoor het bevel tot bewaring geldt, niet te laten doorlopen 
gedurende de tenuitvoerlegging van de straf. De voorgestelde 

wijziging van artikel 65, derde lid, dat ook van toepassing is op 
bevelen tot gevangenhouding (artikel 67, vierde lid), strekt 
daartoe. 

F, G en P. Op enkele punten behoeft de regeling der in-
beslagneming en verbeurdverklaring, nader vastgesteld bij de 
Wet van 22 mei 1958, Stb. 296, wijziging en aanvulling, naar 
de inmiddels opgedane praktijkervaring heeft uitgewezen. 

In de eerste plaats levert het soms bezwaren op, dat de in 
artikel 118, eerste lid, neergelegde verplichting tot teruggave 
van in beslag genomen voorwerpen door het openbaar mini-
sterie imperatief voor alle gevallen geldt. Dit kan tot enigszins 
ridicule situaties aanleiding geven, wanneer het betreft een 
waardeloos voorwerp, op teruggave waarvan niemand in rede-
lijkheid prijs stelt, b.v. een steen, een stuk van een gebroken 
ruit e.d. Als de rechter over het voorwerp niet heeft beslist, 
kan in sommige gevallen achteraf een beschikking tot onttrek-
king aan het verkeer worden uitgelokt (artikel 36a S r ) , maar 
dat is niet altijd mogelijk. Het ontwerp stelt voor, te bepalen, 
dat teruggave niet behoeft te geschieden, indien de rechtheb-
bende schriftelijk (eventueel dus reeds bij het eerste verhoor 
door de politie) heeft verklaard, dat hij op teruggave geen prijs 
stelt (F, onder 2) . 

Niet geregeld is verder wat moet geschieden met voorwer-
pen, die na het verstrijken van de termijn voor beklag (artikel 
552a) nog bij de bewaarder berusten, als gevolg van het feit, 
dat de rechthebbende onvindbaar is gebleken of weigerachtig 
is het terug te ontvangen. Een voorziening voor dergelijke ge-
vallen bevatte het in 1958 ingetrokken Koninklijk besluit van 
30 september 1862 (Stb. 176) wèl. Voorgesteld wordt een 
regeling, waarbij de bewaarder het voorwerp na het verstrijken 
der beklagtermijn nog slechts een redelijke, in het ontwerp 
nader aangegeven, tijd ter beschikking van de rechthebbende 
behoeft te houden (G) . 

In artikel 552a, eerste lid, kunnen de woorden „over een 
voornemen als bedoeld in artikel 118, derde lid", beter ver-
vallen. Zij zijn kennelijk opgenomen om vast te leggen, dat het 
in artikel 118, derde lid, bedoelde beklag overeenkomstig de 
in artikel 552a e.v. geregelde procedure wordt ingediend en 
behandeld. De redactie geeft echter aanleiding tot misverstand: 

a. artikel 118 geeft het daarbedoelde beklagrecht alleen aan 
degene, bij wie in beslag werd genomen en artikel 552a ruimer 
aan „de belanghebbende"; 

b. de termijn in artikel 118 (14 dagen) wijkt af van die in 
552a (5 jaren). De bedoeling kan uiteraard niet zijn geweest, 
dat het „voornemen" van artikel 118 niet zou kunnen worden 
uitgevoerd voordat de termijn van 5 jaren is verstreken. Beter 
lijkt in artikel 118 zelf te kunnen worden vastgelegd, dat de 
daar gegeven beklagbevoegdheid aansluit op die van artikel 
552a (F, onder 1, en P, onder 1). 

Ook de huidige redactie van artikel 552a, vijfde lid, blijkt 
bezwaren op te leveren, nl. indien moet worden beslist op 
het beklag van iemand, tegen teruggave aan wie degene, bij 
wie inbeslagneming plaatsvond, bezwaar had (artikel 118. 
tweede lid). In een dergelijk geval mocht de officier van 
justitie geen teruggave aan deze doen plaatsvinden, doch 
het gerecht, beslissende op het beklag, mag dat wel. Het is 
dan minder juist, te bepalen dat het gerecht, het beklag ge-
grond achtende, zodanige last moet geven „als het openbaar 
ministerie had behoren te geven". De voorgestelde redactie 
vermijdt deze moeilijkheid (P, onder 2 ) . 

H. Wanneer het onderzoek ter terechtzitting voor een be-
paalde tijd wordt geschorst, ontvangen ingevolge artikel 319, 
tweede lid, de niet-aanwezige getuigen, deskundigen en tolken 
officieel bericht omtrent de aanvang der nadere behandeling. 
De niet-aanwezige verdachte wordt verondersteld zich daarvan 
eigener beweging tijdig op de hoogte te stellen. Het komt de 
ondergetekende gewenst voor, dit onderscheid te doen verval-
len. Het gaat er kennelijk van uit dat de afwezige verdachte 
altijd uit gebrek aan voldoende belangstelling voor zijn eigen 
strafzaak wegblijft en daarvan bij het verdere verloop dan ook 
maar de consequenties moet dragen. In verkeerszaken b.v., 
die vaak dienen in een plaats, ver verwijderd van verdachtes 
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woonplaats, kan hem zijn afwezigheid echter zeker niet in 
alle gevallen worden verweten. 

1. Artikel 362 schrijft op straffe van nietigheid o.m. voor, 
dat het vonnis wordt uitgesproken door de voorzitter of door-
een der rechters die over de zaak hebben geoordeeld. Dit 
voorschrift geldt ook voor arresten der gerechtshoven (artikel 
415). 

Eveneens voor uitspraken in cassatie, maar daar niet op 
straffe van nietigheid (artikel 443). Het is tijdens een griep-
epidemie voorgekomen, dat uitspraken van een gerechtshof 
niet konden worden gedaan met inachtneming van bedoeld 
voorschrift, wegens ziekte zowel van de voorzitter als de 
betrokken raadsheren. Met het oog op dergelijke situaties, die 
zich kunnen herhalen, lijkt het wenselijk te volstaan met het 
voorschrift dat de uitspraak zo mogelijk geschiedt door de 
voorzitter of een der over de zaak geoordeeld hebbende rech-
lers. Het ontwerp strekt daartoe. Het argument, dat het uit-
spreken van het vonnis door een bij de zaak betrokken rechter 
een waarborg kan geven voor de juistheid der uitspraak (vgl. 
Blok-Besier ad artikel 362) is weinig sprekend, en heeft bij 
de regeling voor de politierechter en kantonrechter blijkbaar 
ook niet gegolden (artikelen 380 en 398, eerste lid onder 7 ° ) . 

J. 1. Sedert enige tijd wordt bij controle van de maximum-
snclheid van motorrijtuigen gebruik gemaakt van radarappa-
ratuur. Wanneer de radarpost een overtreding constateert 
wordt per portofoon kenteken, merk en kleur van de betrok-
ken auto doorgegeven aan een politiepost op plm. 300 meter 
afstand, die de bestuurder aanhoudt en de nodige gegevens 
voor het proces-verbaal noteert. Ook de radarwagenambtenaar 
houdt aantekening van zijn waarnemingen en na de controle 
worden de gegevens van beide posten vergeleken om moge-
lijke vergissingen uit te sluiten. 

Daar het bij deze werkwijze opgemaakte aantal processen-
verbaal zeer groot is, is het ter vermindering van de werk-
zaamheden op de parketten zeer gewenst dat deze zaken bij 
oproeping kunnen worden aangebracht. Bij de huidige redac-
tie van artikel 385, eerste lid, kan dit moeilijkheden opleveren. 
Voorgeschreven is namelijk dat de oproeping, c.q. de kennis-
geving van oproeping moet worden uitgereikt door „de" op-
sporingsambtenaar, waarmee kennelijk is bedoeld de opspo-
ringsambtenaar die de overtreding op heterdaad heeft ontdekt. 
Bij de bovenomschreven wijze van controle is dit de ambtenaar 
van de radarwagen, doch de uitreiking dient om praktische 
redenen te geschieden door de opsporingsambtenaar die de 
overtreder staande heeft gehouden. Om diens bevoegdheid op 
dit punt buiten twijfel te stellen, wordt voorgesteld, in bedoeld 
artikellid tweemaal „de opsporingsambtenaar" te vervangen 
door „een opsporingsambtenaar". Deze wijziging biedt ook 
in andere gevallen praktische voordelen. 

2. Het derde lid stelt een termijn van drie dagen, waar-
binnen de oproeping over de post moet worden toegezonden, 
nadat aan de verdachte een kennisgeving van oproeping is 
uitgereikt. Deze procedure wordt gevolgd wanneer de opspo-
ringsambtenaar de verdachte in de gelegenheid stelt tot beta-
ling van het schikkingsbedrag op het bureau, uiterlijk op de 
dag na de ontdekking van het feit. Op de dag na de ontdek-
king moet de opsporingsambtenaar afwachten of alsnog zal 
worden betaald. De overblijvende twee dagen zijn veelal on-
toereikend voor hetgeen aan de toezending der oproeping nog 
moet voorafgaan: het concipiëren, typen en administreren der 
oproeping en de controle door een superieur. Het komt b.v. 
nogal eens voor dat de betrokken opsporingsambtenaar op een 
van deze dagen juist een vrije dag heeft. In overeenstemming 
met het advies van de betrokken adviescommissie wordt voor-
gesteld, de termijn te verlengen tot vijf dagen. 

K. Artikel 354 is vervallen bij de Wet van 22 mei 1958, 
Stb. 296, en dient derhalve in artikel 415 niet meer te worden 
aangehaald. 

L. Artikel 398, eerste lid onder 8°, is vervallen bij de 
onder K genoemde wet. De verwijzing daarnaar in artikel 425 
is abusievelijk gehandhaafd. 

M. Artikel 509c? verklaart voor de berechting van geeste-
lijk gestoorde verdachten enige bepalingen van overeenkom-
stige toepassing, die de berechting van minderjarigen betreffen. 
De Wet tot herziening van het kinderstrafrecht en het kinder-
strafprocesrecht (Stb. 1961, 402) heeft de verwijzingen in arti-
kel 509c/ niet aangepast aan de veranderde inhoud van Titel 
II van Boek IV. Het ontwerp voorziet daarin alsnog. 

N. Bij de Wet van 28 juni 1956, Stb. 377, is o.m. artikel 
144 vervallen, dat een regeling gaf voor het gerechtelijk voor-
onderzoek in kantongerechtszaken. Deze regeling werd over-
bodig door de samenvoeging van de rechtbank" en kanton-
gercchtsparkcttcn. In verscheidene andere bepalingen wordt 
nog naar artikel 144 verwezen. Enkele daarvan (artikelen 493, 
tweede lid, en 497, vierde lid) zijn inmiddels gewijzigd bij de 
Wet tot herziening van het kinderstrafrecht en het kinderstraf-
procesrecht (Stb. 1961, 402). Overblijven nu de artikelen 
509e en 529 waarin de verwijzing kan worden vermeden door 
de voorgestelde redactiewijzigingen. 

Q. Ingevolge het bepaalde in artikel 585 moet elk gerech-
telijk schrijven op de sluiting gestempeld zijn. De voldoening 
aan dit voorschrift kost, bij de grote aantallen gerechtelijke 
stukken die moeten worden verwerkt, betrekkelijk veel tijd, 
en het is de vraag of die tijd welbesteed is. Bedoeld zal zijn, 
een waarborg te geven tegen opening door onbevoegden, maar 
de enkele stempeling geeft die waarborg niet. Voorgesteld 
wordt, in artikel 585 en in artikel 587 de verplichting tot 
stempeling te doen vervallen. 

Artikel III 
A en B. Bij de wet van 4 mei 1954, Stb. 169, zijn de 

bedragen, waarvoor men een vordering als beledigde partij kan 
indienen, verdubbeld tot f 100 in kantongerechtszaken en 
f 300 in rechtbankzaken, zulks in verband met de waarde-
vermindering van het geld. Deze waardevermindering heeft 
zich sedert 1954 voortgezet. Uit gegevens van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek is op te maken dat de koopkracht 
van de gulden is gedaald tot ongeveer 30 pet. ten opzichte 
van de tijd vóór 1939 (vgl. Maandschrift van het C.B.S. 1961, 
blz. 850). Met het oog hierop meent de ondergetekende dat 
er aanleiding is, in het kader van dit wetsontwerp voor te 
stellen, de bedoelde bedragen te brengen op f 200 resp. 
f 500. Te dezer zake zij verwezen naar de desbetreffende 
suggestie van Th. L. van der Veen in het Nederlands Juristen-
blad, jaargang 1961, blz. 659, en de daarop aansluitende op-
merking van het lid der Tweede Kamer, de heer Berkhouwer, 
bij de mondelinge behandeling der begroting van het Depar-
tement van Justitie voor 1962 (Handelingen deel II, zitting 
1961—1962, blz. 2121, linkerkolom). 

Artikel IV 
A, C, E en F. De Centrale Raad van Advies voor het Ge-

vangeniswezen, de Psychopatenzorg en de Reclassering heeft 
enige tijd geleden enkele wijzigingen aanbevolen van de Begin-
selenwet gevangeniswezen en de Wet tot invoering van het 
Wetboek van Strafvordering. De wijzigingen van laatstgenoem-
de wet, die technische verbeteringen beogen, zijn in artikel V 
van dit ontwerp verwerkt. Voor zover de door de raad voorge-
stelde en enkele andere verbeteringen van de Beginselenwet 
gevangeniswezen eveneens van ondergeschikte betekenis zijn, 
meent de ondergetekende dat ze bij deze gelegenheid kunnen 
worden aangebracht, 

Het voornaamste punt is, dat de Beginselenwet gevangenis-
wezen geen grondslagen geeft voor het regime voor de onver-
oordeelden in de huizen van bewaring. Voor de belangrijkste 
categorie der onveroordeelden, de inverzekeringgestelden en de 
preventief gedetineerden, bepalen de artikelen 62 en 76 van het 
Wetboek van Strafvordering dat deze aan geen andere beper-
kingen worden onderworpen dan die voor het doel hunner op-
sluiting of in het belang der orde volstrekt noodzakelijk zijn. 
Het derde lid van artikel 62, juncto artikel 76, schrijft voor dat 
nadere regelen bij algemene maatregel van bestuur moeten wor-
den gesteld, „naar beginselen bij de wet te stellen". Het in ge-
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noemde artikelen neergelegde beginsel was ingevolge artikel 4 
van de oude Beginselenwet op alle onveroordeelden toepasselijk, 
maar deze bepaling is in de nieuwe niet overgenomen. Het 
voorstel onder C beoogt deze leemte aan te vullen, waardoor 
tsvens de vereiste wettelijke basis wordt gelegd voor de nadere 
regeling van hun regime in de Gevangenismaatregel. 

In artikel 1 zal dan nog een omschrijving van het begrip 
„onveroordeelden" moeten worden opgenomen (A) . 

Het is gewenst, de regel dat onveroordeelden niet tot arbeid 
verplicht zijn (artikel 49 lid 2 Gevangenismaatregel) ook uit-
drukkelijk in de Beginselenwet gevangeniswezen te vermelden. 
Daarnaast kan niet ontbreken een voorziening voor het geval 
een onveroordeelde onverplicht aan de gestichtsarbeid wil deel-
nemen. De orde eist dan dat hij te dien aanzien op gelijke voet 
als de veroordeelden wordt behandeld (E) . Het ligt in de be-
doeling, bij huishoudelijk reglement te regelen hoelang een on-
veroordeelde is gebonden aan zijn verklaring dat hij aan de ge-
stichtsarbeid wil deelnemen. Gedacht wordt aan een periode 
van telkens een week. Het loon voor vrijwillige arbeid van on-
veroordeelden zal niet gedeeltelijk voor uitgaanskas behoeven 
te worden bestemd, maar kan geheel zakgeld zijn ( F ) . 

B. Artikel 9 bepaalt dat de huizen van bewaring mede zijn 
bestemd voor opneming van hen, die krachtens rechterlijke uit-
spraak of beschikking of door het openbaar gezag rechtens van 
hun vrijheid zijn beroofd, voor zover geen andere plaats voor 
hen is bestemd. Dit werd beschouwd als de wettelijke basis 
voor de tijdelijke opneming van ter beschikking van de Rege-
ring gestelden in een huis van bewaring, in afwachting van de 
beslissing over hun plaatsing in een voor hun verpleging ge-
schikte inrichting (artikel 6 Psychopatenreglement). Sedert 
enige tijd wordt een andere selectiemethode toegepast, die er 
toe bijdraagt de wachttijd der zgn. passanten te bekorten, maar 
die tevens tot gevolg heeft dat de wettelijke grondslag voor hun 
verblijf in een huis van bewaring te zeer is versmald. 

Oorspronkelijk geschiedde opname in een huis van bewaring 
totdat er een plaats vrijkwam in het Selectie-instituut. Vanuit 
dit instituut volgde rechtstreeks de plaatsing in het gesticht van 
bestemming. Deze methode had het bezwaar dat veel plaats-
ruimte in het Selectie-instituut werd geblokkeerd door die-
genen, die moesten wachten op overbrenging naar een asiel 
met geringe opnamemogelijkheden (b.v. Avereest). Ook zij, 
voor wie de wachttijd op zichzelf niet lang zou behoeven te zijn 
omdat zij geselecteerd zouden kunnen worden voor een gesticht 
met meer plaatsruimte, moesten als gevolg van de „verstop-
ping" van het Selectie-instituut toch vaak langdurig in een huis 
van bewaring verblijven in afwachting van hun opname in dat 
instituut. Om dit bezwaar zoveel mogelijk te ondervangen is be-
sloten, van alle passanten aanstonds de selectiebeslissing voor te 
reiden door opname in het instituut en hen daarna naar een 
huis van bewaring over te brengen totdat opname in het ge-
sticht van bestemming mogelijk is. Dit waarborgt een vlotte 
doorstroming in het instituut en bekort aanzienlijk de wacht-
tijden voor hen, die zijn geselecteerd voor een gesticht met een 
betere opnamecapaciteit. 

Het verblijf in het huis van bewaring kan dan echter niet 
meer worden gebaseerd op de hierboven aangehaalde bepaling, 
aangezien tijdens dat verblijf de plaats van bestemming reeds 
vaststaat. De enige grondslag biedt thans nog artikel 9, eerste 
lid, sub c, dat de huizen van bewaring mede bestemt voor 
„doortrekkende gevangenen en andere onder verzekerde bewa-
ring vervoerd wordende personen". Deze omschrijving kan 
echter nauwelijk toepasselijk worden geacht op gedetineerden 
die langer dan enkele dagen in een huis van bewaring moeten 
doorbrengen. De rechter heeft in het kader van een procedure 
in kort geding dan ook reeds enkele malen uitgesproken dat 
het verblijf van zgn. passanten in een huis van bewaring in elk 
geval bij de tegenwoordige selectiemethode geen voldoende 
steun vindt in de wet en hoogstens kan worden gerechtvaar-
digd met een beroep op de bestaande noodtoestand. 

Het ontwerp beoogt artikel 9 zodanig aan te vullen dat een 
wettelijke basis met zekerheid in dat artikel kan worden ge-
vonden. Daarmede wordt uiteraard niets afgedaan aan de nood-

zaak om voor het „passantenprobleem" als zodanig een oplos-
sing te vinden. Het zal immers ook onder normale omstandig* 
heden nodig kunnen zijn dat een ter beschikking van de Rege-
ring gestelde of andere gedetineerde enige tijd in een huis van 
bewaring moet worden opgenomen in afwachting van zijn 
plaatsing elders. 

D. Thans is slechts bepaald, dat de Minister aan een „ge-
vangene" op zijn verzoek kan toestaan in afzondering te worden 
geplaatst. Voorgesteld wordt deze bepaling te doen gelden voor 
alle gedetineerden. 

G. In verband met de invoering van de vijfdaagse werk-
week moest ook de werktijd voor de gedetineerden worden ge-
wijzigd. Deze bedraagt thans 421 uur per week. Artikel 37, dat 
uitgaat van een arbeidstijd van 48 uur, dient derhalve te wor-
den aangepast aan de veranderde omstandigheden. Aangezien 
niet kan worden voorzien hoe de verdere ontwikkeling zal zijn, 
wordt er de voorkeur aan gegeven, het aantal arbeidsuren niet 
meer in de wet aan te geven, doch te bepalen dat de arbeids-
duur zo veel mogelijk wordt aangepast aan die van het vrije 
bedrijf. 

Artikel V 

A en D. Het huidige artikel 223 verwijst nog naar de oude 
Beginselenwet gevangeniswezen, en houdt ook geen rekening 
met het feit, dat naast de voorlopige hechtenis ook de inver-
zekeringstelling in een huis van bewaring kan worden onder-
gaan. Het ontwerp beoogt de tekst up to date te maken en 
tevens de bepaling van toepassing te doen zijn zowel op inver-
zekeringgestelden als op preventief gedetineerden. Zij dient 
daartoe te worden verplaatst buiten de §§ 1 en 2 van Titel IV. 
Vernummering, die door het vrijkomen van artikel 223 op zich-
zelf mogelijk zou zijn, is achterwege gelaten in verband met 
verwijzing naar de betrokken artikelen in andere wetten. 

B en E. In de artikelen 221 en 224 van de Wet tot invoe-
ring van het Wetboek van Strafvordering wordt verwezen naar 
artikel 466 van bedoeld Wetboek. Daarbij is geen rekening ge-
houden met de in artikel 2 van de Invoeringswet voorgeschre-
ven vernummering der artikelen van het Wetboek, waardoor 
artikel 4 is geworden artikel 490. Artikel 221 haalt voorts 
abusievelijk de artikelen 199—201 der Invoeringswet aan, die 
later werden vernummerd tot 218—220. 

C. Inverzekeringstelling kan ook worden ondergaan in een 
huis van bewaring (artikel 9 Beginselenwet gevangeniswezen). 
In dat geval behoort uitsluitend de directeur verantwoordelijk 
te zijn voor de uitvoering der in het belang van het onderzoek 
bevolen maatregelen. 

F. Deze wijziging past de wetstekst aan de tegenwoordige 
situatie aan. 

Artikel VI 

De wijzigingen in artikel 39 van de Wegenverkeerswet wor-
den met instemming van de Minister van Verkeer en Water-
staat voorgesteld. 

Bij de Wet van 29 oktober 1958, Stb. 505, is de mogelijk-
heid geschapen dat de rechter op de duur der ontzegging van 
de bevoegdheid om een motorrijtuig te besturen in mindering 
mag brengen de tijd, gedurende welke het rijbewijs ingehouden 
is geweest. Het is gebleken dat de redactie van het zevende lid, 
waarin deze bevoegdheid is neergelegd, verbetering behoeft. 

De huidige tekst bepaalt, dat de aftrek slechts mag geschie-
den tot het tijdstip waarop de rechterlijke uitspraak onherroe-
pelijk is geworden. De bijkomende straf wordt echter, in ver-
band met artikel 558 van het Wetboek van Strafvordering, 
eerst voor tenuitvoerlegging vatbaar acht dagen daarna (H.R. 
18 september 1951, N.J. 1951, 646). Indien binnen die termijn 
van acht dagen een verzoek om gratie van de bijkomende straf 
is ingediend, wordt die straf eerst voor tenuitvoerlegging vat-
baar nadat op dat verzoek geheel of gedeeltelijk afwijzend is 
beslist. Het is niet redelijk, dat het tijdsverloop tussen het on-
herroepelijk worden van het vonnis en het voor tenuitvoerleg-
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ging vatbaar worden daarvan — in elk geval acht dagen en bij 
indiening van een gratieverzoek vaak enkele maanden — niet 
up de duur der ontzegging in mindering mag worden gebracht. 
Het ontwerp beoogt de bevoegdheid daartoe alsnog te schep-
(jcn. 

Tevens wordt voorgesteld, in het zesde lid de woorden ,,be-
houdens het bepaalde in het volgende lid" te schrappen. Deze 
wekken de indruk dat toepassing van de aftrek wijziging van 
het tijdstip van aanvang der ontzeggingsstraf tengevolge zou 
hebben, hetgeen niet het geval is. De bedoelde woorden kunnen 
als overbodig vervallen. 

Artikel VII 
Bij beschikking van de Minister van Verkeer en Waterstaat 

van 24 augustus 1961, CAP, nr. 5039, is per 1 januari 1962 
de naam van het Korps geleiders van ontplofbare stoffen ge-
wijzigd. Het ontwerp beoogt de tekst van artikel 14 van de 
Vuurwapenwet 1910 aan deze wijziging aan te passen. 

Artikel VIII 
Deze wijziging wordt voorgesteld met instemming van de 

Minister van Landbouw en Visserij. 
Artikel 71 van de Jachtwet geeft de gevallen aan, waarin de 

rechter de veroordeelde de bevoegdheid om te jagen, resp. tot 
uitoefening van het beroep van wildhandelaar kan ontzeggen. 
Het kan voorkomen dat een zodanige ontzegging voor tenuit-
voerlegging vatbaar wordt terwijl de termijn van een andere 
soortgelijke ontzegging nog loopt. Voor ontzeggingen van de 
bevoegdheid om motorrijtuigen te besturen bepaalt artikel 39, 
zesde lid, van de Wegenverkeerswet dat deze bijkomende straf 
eerst voor tenuitvoerlegging vatbaar wordt wanneer de nog 
lopende termijn van een vorige ontzegging is verstreken. Voor-
gesteld wordt, het onderhavige artikel van de Jachtwet dien-
overeenkomstig aan te vullen. 

Artikel IX 
De in dit artikel neergelegde wijzigingen worden mede 

namens de Minister van Landbouw en Visserij voorgesteld. 
A. In de praktijk bleek dat de in artikel 6bis van de Vee-

wet neergelegde verplichting om veewagens minstens eenmaal 
per week te doen ontsmetten uiterst moeilijk controleerbaar is. 
Getracht werd door regelingen op grond van artikel 38, waar-
bij aan het vervoeren van vee in veeauto's bepaalde voorwaar-
den inzake de ontsmetting werden gesteld, de leemte te voor-
zien, doch deze noodoplossing was in verschillende opzichten 
niet bevredigend. 

B. In de Veewet ontbreekt een in andere wetten wel voor-
komende bepaling welke de opsporingsambtenaren bevoegd 
verklaart bij de uitoefening van hun taak vervoermiddelen te 
doen stilhouden en te onderzoeken. Met name bij de controle 
op de naleving van vervoersmaatregelen, zoals o.a. tijdens de 
recente mond- en klauwzeerepidemie van kracht waren, is het 
wenselijk, dat de opsporingsambtenaren over deze bevoegdheid 
kunnen beschikken. Het nieuwe artikel 77bis strekt ertoe in 
deze leemte te voorzien. 

C. Deze wijziging is nodig omdat volgens de onder A voor-
gestelde nieuwe tekst van artikel 6bis de norm niet meer in 
doch krachtens dat artikel wordt gegeven. 

D. Bij de Wet van 22 mei 1958, Stb. 296, houdende wijzi-
ging van de bepalingen betreffende verbeurdverklaring en in-
beslagneming, zijn de artikelen 92 en 93 van de Veewet ver-
vallen. Daarbij werd er van uitgegaan, dat de aan deze arti-
kelen voorafgaande afzonderlijke inbeslagnemingsregeling niet 

kon worden gemist in verband met de specifieke veterinaire 
aspecten verbonden aan eventuele teruggave of vernietiging van 
het inbeslaggenomcne. Deze regeling geldt sindsdien, blijkens 
het gewijzigde artikel 91, „onverminderd de mogelijkheid van 
inbeslagneming in de zin van het Wetboek van Strafvordering". 
Inmiddels is gebleken, dat de vraag hoe deze twee inbeslag-
nemingsregelen zich tot elkaar verhouden, onvoorziene moei-
lijkheden opwerpt. Kon men in dit verband een theoretisch — 
en enigszins gekunsteld — onderscheid maken naar het met elk 
der regelingen beoogde doel, t.w. wering van besmetting (Vee-
wet) en verzekering van de belangen van de strafvordering, in 
de praktijk bleek dat daarmede het probleem nog niet was 
opgelost. Ondanks bedoelde onderscheiding bleef nl. de tegen-
strijdigheid bestaan, dat de Veewet nog steeds in artikel 87 een 
taxatie van het inbeslaggenomcne imperatief voorschrijft — het-
geen alleen met het oog op een eventuele vergoeding zin kan 
hebben — doch in de uitkering van een dergelijke vergoeding 
sinds het vervallen van artikel 93 niet meer voorziet. Hierdoor 
wordt de afzonderlijke regeling in de Veewet in bepaalde ge-
vallen praktisch onhanteerbaar. 

De geschetste moeilijkheden kunnen worden opgelost door 
de afzonderlijke inbeslagnemingsregeling van de Veewet alsnog 
geheel te doen vervallen. Hierdoor zal ook bij inbeslagneming 
ter zake van overtreding van de Veewet uitsluitend de alge-
mene regeling van het Wetboek van Strafvordering, die wèl 
een afgeronde voorziening omtrent bovenbedoelde vergoe-
dingen bevat, van toepassing zijn, hetgeen mede uit een oog-
punt van uniformiteit aanbeveling verdient. Daar komt bij, dat 
het bij nader inzien mogelijk blijkt het veterinaire belang, dat 
bij inbeslagneming wegens overtreding van de Veewet betrok-
ken kan zijn, ook tot zijn recht te doen komen zonder de inbe-
slagnemingsregeling in die wet te bestendigen. Hierin kan name-
lijk worden voorzien door aanpassing van het Besluit inbeslag-
genomen voorwerpen, ter uitvoering van de artikelen 116, 
tweede lid, en 117a van het Wetboek van Strafvordering. 

Artikel X 
De in dit artikel neergelegde wijzigingen worden voorgesteld 

met instemming van de Minister van Binnenlandse Zaken. 
Bij de Wet van 9 januari 1959 (Stb. 7) werden enige ver-

anderingen aangebracht in de wijze van het bij oproeping aan-
hangig maken van strafzaken ter terechtzitting van een kanton-
gerecht. Daarbij is verzuimd, artikel X 7 van de Kieswet, dat 
eveneens bepalingen omtrent het bij oproeping aanhangig 
maken van zaken bevat, aan te passen. Het betreft hier ge-
vallen waarin iemand zich zonder geldige reden niet binnen de 
voor de stemming bepaalde tijd bij het aangewezen stembureau 
heeft vervoegd. 

De onder 1 voorgestelde aanvulling komt overeen met het 
huidige artikel 385, vijfde lid, van het Wetboek van Strafvor-
dering. De onderdelen 2 en 3 beogen thans bestaande onjuist-
heden in verwijzingen naar het Wetboek van Strafvordering 
weg te nemen. De correctie onder 4 past de terminologie van 
het artikel aan de huidige organisatie der parketten aan. 

Artikel XI 
De voorgestelde wijziging van artikel 509d van het Wetboek 

van Strafvordering dient — in tegenstelling tot de overige be-
palingen van het ontwerp — niet van rechtswege in werking 
te treden, maar gelijktijdig met het nieuwe kinderstrafrecht. 
Verwezen zij naar de toelichting op onderdeel M van artikel II. 

De Minister van Justitie, 

A. C. W. BEERMAN. 


