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Zitting 1964-1965-7011 
Wijziging van enige artikelen van het Wetboek van 
Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, de Wet 
op de rechterlijke organisatie en het beleid der justitie, 
de Beginselenwet gevangeniswezen, de Wet tarieven 
in strafzaken, de Algemene wet inzake rijksbelastingen, 
de Algemene wet inzake de douane en de accijnzen, 
de Wet beroep administratieve beschikkingen en de Wet 
van 20 november 1963 CStb. 485) 

MEMORIE VAN TOELICHTING 
Nr. 3 

Algemeen 

Het onderhavige ontwerp beoogt in de eerste plaats wette-
lijke voorzieningen te treffen die noodzakelijk zijn geworden 
na de beide hierna te noemen arresten van de Hoge Raad der 
Nederlanden. Voorts wordt de gelegenheid aangegrepen om 
enige wenselijk gebleken wijzigingen van ondergeschikte be-
tekenis aan te brengen in de Wetboeken van Strafrecht en 
Strafvordering, alsmede in enige bijzondere wetten. Het betreft 
hier dus een voorstel van wet van dezelfde aard als het ont-
werp nr. 7101, dat geleid heeft tot de wet van 20 november 
1963, Stb. 485. 

Toelichting op de artikelen 

Artikel 1 
A. Het eerstbedoelde arrest van de Hoge Raad is dat van 

30 januari 1962, gepubliceerd in de „Nederlandse Jurispru-
dentie" 1962, 155. 

Bij dit arrest werd verworpen het beroep in cassatie ,,in het 
belang der wet" tegen een vonnis van de arrondissementsrecht-
bank te Amsterdam, waarbij onverbindend werd verklaard 
artikel 5 van de Algemene Politieverordening dier gemeente, 
luidende: 

„Bij overtreding van bepalingen dezer verordening door een 
rechtspersoon zijn bestuurders, leden van het bestuur of com-
missarissen aansprakelijk.". 

De Hoge Raad oordeelde „dat een dergelijke aansprakelijk-
stelling van anderen dan degenen die als daders van het straf-
baar feit zijn aan te merken, niet valt te rijmen met de rege-
ling van het daderschap, voorkomende in artikel 47 Sr., welke 
ingevolge artikel 91 Sr. voor den lageren wetgever bindend 
is, tenzij de wet in den zin van artikel 131 Grondwet anders 
bepaalt, welk geval zich te dezen niet voordoet". 

Eerdere jurisprudentie ging in een andere richting, met name 
het arrest van 15 januari 1952, N.J. 1952, 346 (Gelderse 
reclameverordening). Overwogen werd daarin, dat de provin-
ciale wetgever, door zich tot de eigenaar te richten, straffeloos 
liet de gevallen waarin de gerechtigde een rechtspersoon is, 
daar rechtspersonen niet dan krachtens uitdrukkelijke bepaling 
strafbaar zijn; en voorts dat de provinciale verordening, om 
iedereen te bereiken, straf had moeten bepalen tegen bestuurs-
leden „waardoor krachtens artikel 91 Sr. in voege als in artikel 
51 van dat wetboek is voorzien en beperkt een bestraffing van 
natuurlijke personen voor bedoelde overtredingen mogelijk zou 
zijn geworden". 

Uit het arrest van 1952 viel te concluderen dat naar het 
oordeel van de Hoge Raad aan de lagere wetgever de bevoegd-
heid toekwam om bepalingen te maken als verondersteld in 
artikel 51 Sr. Sedert het arrest van 1962 moet worden aan-
genomen dat zulks niet het geval is zolang de wet geen nadere 
voorziening heeft gegeven. 

Het behoeft geen betoog, dat het maatschappelijk wenselijk 
is dat voorzien kan blijven in de strafrechtelijke aansprakelijk-
heid voor het geval een delictsomschrijving in een lagere wette-

lijke regeling door een rechtspersoon wordt vervuld. De pro-
vinciale en andere wetgevers zouden Weliswaar kunnen trach-
ten, door herziening van de desbetreffende bepalingen, aan 
onverbindendheid te ontkomen, doch wetswijziging biedt de 
meest eenvoudige en doeltreffende oplossing. Gedacht is aan 
de mogelijkheid, de redactie van artikel 51 van het Wetboek 
van Strafrecht zodanig te verduidelijken, dat buiten twijfel 
wordt gesteld dat ook lagere wetgevers de daarin veronder-
stelde bevoegdheid tot het bedingen van straf tegen bestuurders 
e.d. van rechtspersonen hebben. 

De ondergetekende kan zich echter aansluiten bij het — 
door zijn ambtsvoorganger te dezer zake ingewonnen — oor-
deel van de Hoge Raad der Nederlanden, dat aldus aan de 
lagere wetgever niet uitdrukkelijk de bevoegdheid wordt ver-
leend om, indien een overtreding door een rechtspersoon wordt 
gepleegd, bepaalde natuurlijke personen daarvoor aansprake-
lijk te stellen, doch zodanige bevoegdheid slechts indirect uit 
die wetswijziging zou kunnen worden afgeleid, zodat een voor 
het strafrecht belangrijke regeling als het ware verscholen in 
de disculpatiebepaling van artikel 51 van het Wetboek van 
Strafrecht tot uitdrukking komt. 

Met de Hoge Raad geeft hij derhalve de voorkeur aan een 
bepaling, waaruit duidelijk blijkt dat de lagere wetgever be-
doelde bevoegdheid heeft. Voorgesteld wordt, daartoe in het 
Wetboek van Strafrecht een artikel 50« in te voegen, waarbij 
dan het bestaande artikel 51 van het Wetboek van Strafrecht 
aansluit. Dit artikel krijgt aldus tevens, wat betreft de daardoor 
bestreken gevallen, nadere inhoud. 

Het behoeft geen bezwaar te ontmoeten dat aldus in het 
Wetboek van Strafrecht, en niet in de wetten welke de ver-
ordenende bevoegdheid van de lagere wetgevers regelen, een 
bepaling als de voorgestelde wordt opgenomen, daar zodanige 
bepaling met de algemene deelnemingsleer samenhangt en dus 
bij voorkeur in'titel V van het Wetboek van Strafrecht ge-
vonden moet kunnen worden. 

Een bepaling als de hier voorgestelde maakt de lagere wet-
gever slechts binnen de grenzen van de aldaar aangegeven 
figuur bevoegd, waarbij mag worden verwacht dat deze \vet- 
gever van die bevoegdheid alleen gebruik zal maken in ge-
vallen waarin dit ter oplossing van moeilijkheden met betrek-
king tot de aansprakelijkheid noodzakelijk blijkt. Daarnaast 
zal alleen de formele wetgever de aansprakelijkheid in deze 
materie op een andere wijze (met name door het — mede — 
strafbaar stellen van de rechtspersoon zelf) kunnen regelen. 

B. Deze wijziging strekt ertoe, de terminologie van artikel 
68 Sr. aan te passen aan de tegenwoordige opbouw van het 
Koninkrijk. 

Artikel II 
A. en B. Artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering 

geeft „de belanghebbende" de bevoegdheid, zich over niet-
vervolging van een strafbaar feit te beklagen bij het Gerechts-
liof binnen welks rechtsgebied de vervolging zou behoren plaats 
te vinden. Artikel 13 bevat een speciale voorziening voor de 
strafbare feiten waarvan de Hoge Raad in eerste aanleg kennis 
neemt, doch deze ontbreekt voor het geval de verdenking zich 
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richt tegen een rechterlijk ambtenaar. Hun vervolging kan nl. 
uitsluitend plaats vinden voor een door de Hoge Raad aange-
wezen gerecht op verzoekschrift van het normaal bevoegde 
openbaar ministerie (artikel 510 Sv.). Laat dit openbaar minis-
terie de indiening van het verzoekschrift achterwege, dan kan 
daarover door de belanghebbende geen beklag worden gedaan 
bij het in artikel 12 Sv. bedoelde gerechtshof. Wel is beklag 
mogelijk wanneer na aanwijzing van het forum privilegiatum 
een vervolging bij dat gerecht achterwege zou blijven. Bevoegd 
is dan het gerechtshof binnen welks rechtsgebied het aange-
wezen gerecht is gelegen. 

Op deze lacune is reeds gewezen in een artikel van J. W. F. 
in het Nederlands Juristenblad van 1938 (blz. 528). Verschi!-
Iendc mogelijkheden zijn denkbaar om hierin te voorzien: 

1. de Hoge Raad kan, behalve op verzoekschrift van het 
openbaar ministerie, een gerecht aanwijzen op verzoek van een 
belanghebbende; 

2. het beklag moet worden gedaan bij één speciaal aange-
wezen gerecht, als hoedanig dan met name de Hoge Raad in 
aanmerking zou komen; 

3. bevoegd wordt verklaard het ingevolge artikel 12 Sv. 
normaal bevoegde gerecht. 

Oplossing 1 heeft het bezwaar, dat daarmede de Hoge Raad 
geroepen zou worden, zelf in de opportuniteit der vervolging 
te treden, terwijl zijn taak volgens artikel 510 Sv. thans beperkt 
is tot het enkele gevolg geven aan het verzoek om aanwijzing 
van een bijzonder gerecht. 

Oplossing 2 schakelt eveneens de Hoge Raad in voor de 
beoordeling van de opportuniteit der vervolging, doch dan in 
een eerdere fase, waarna vervolgens — indien een vervolging 
wenselijk wordt geoordeeld — nog een bijzonder gerecht moet 
worden aangewezen. Dit laatste zou dan, in afwijking van ar-
tikel 510 Sv., wel ambtshalve moeten geschieden, daar het 
toch niet praktisch is, dat de Hoge Raad aan het bevoegde 
openbaar ministerie opdracht zou geven, een verzoekschrift tot 
aanwijzing aan de Hoge Raad zelf te doen. 

Het ontwerp kiest voor oplossing 3, waarin de regeling 
nauw kan aansluiten aan de bestaande bepalingen van de ar-
tikelen 12 en 510 Sv., en ook tot zijn recht doet komen, dat 
het naar de gewone regelen bevoegde openbaar ministerie een 
aanvankelijk oordeel toekomt over de gegrondheid der ver-
denking (vgl. Hoge Raad 14 juni 1926, N.J. 1926, 1055). 
Indien dit laatste vaststaat, is het redelijk, dat ook het ingevolge 
artikel 12 Sv. met de controle op het vervolgingsbeleid van dat 
openbaar ministerie belaste gerechtshof bevoegd is. van het 
beklag van belanghebbende kennis te nemen. 

C. Artikel 362 Sv. is gewijzigd bij de Wet van 20 november 
1963 (Stb. 485). Abusievelijk is daarbij de als tweede lid be-
doekle bepaling geworden een tweede volzin van het eerste 
lid. Schrapping van het woord „lid" in deze volzin geeft een 
afdoende verbetering van de tekst. 

D. Bij de Wet van 20 november 1963 (Stb. 485) is in het 
derde lid van artikel 385 Sv. het woord „derde" vervangen 
door „vijfde". Gebleken is dat ook in het vijfde lid van dat 
artikel en in artikel 386, derde lid, de termijn van drie dagen 
dient te worden verlengd tot vijf dagen. 

F. De Wet van 20 november 1963 (Stb. 485) paste de be-
staande tekst van artikel 5Q9dSv. aan bij de wijzigingen, die 
de voorafgaande Titel heeft ondergaan bij de Wet tot her-
ziening van het Kinderstrafrecht en het Kinderstrafprocesrecht 
(Stb. 1961, 402). De uiteindelijke tekst, zoals die in het Staats-
blad is gepubliceerd, bevat helaas enige leestekenfouten, die nog 
moeten worden hersteld. Gemakshalve is de tekst der bepaling, 
zoals die behoort te luiden, in het onderhavige ontwerp in zijn 
geheel opgenomen. In aansluiting daarop wordt in artikel VIII 
voorgesteld, de betrokken wijziging in de Wet van 1963 te doen 
vervallen. 

De voorgestelde wijziging van artikel 509d Sv. dient gelijk-
tijdig met het nieuwe Kinderstrafrecht in werking te treden. 
Hiertoe is artikel IX opgenomen. 

E. en G. In overleg met de Staatssecretaris van Financiën 
wordt onder G voorgesteld, Titel VI van het Vierde Boek van 
het Wetboek van Strafvordering (Strafvordering in rijksbelas-
tingzaken) thans te doen vervallen. Bepaald was reeds, dat de 
desbetreffende bepalingen — behoudens voor reeds aanhangig 
gemaakte zaken — buiten toepassing blijven ten aanzien van 
strafzaken betreffende de douane en de accijnzen (artikel 12 
Invoeringswet douanewetgeving) en ten aanzien van de behan-
Jeling van overtredingen van belastingwetten, waarvoor afdeling 
3 van Hoofdstuk IX der Algemene wet inzake rijksbelastingen 
in werking is getreden (artikel 95, lid 3, van die Algemene 
wet). Dit laatste is thans nog slechts niet het geval voor de 
Registratiewet (die geen strafbepalingen bevat) en de Zegelwet. 
Strafzaken ingevolge de Zegelwet worden echter ook thans 
reeds door de officier van justitie ter terechtzitting aanhangig 
gemaakt (artikel 89, derde lid). Aan handhaving van de be-
palingen van bedoelde Titel bestaat voor de toepassing van de 
Zegelwet dan ook geen behoefte. 

Het bepaalde onder E bevat de nodige aanpassing van ar-
tikel 473, waarin naar enkele artikelen van Titel VI wordt ver-
wezen. 

In artikel X van dit ontwerp is een overgangsbepaling op-
genomen. 

Artikel III 
Bij de Wet van 4 november 1962 (Stb. 533) is artikel 41, 

tweede lid, van de Motorrijtuigenbelastingwet zodanig aange-
vuld, dat de gemeenten bevoegd werden verklaard om rechten 
te heffen ter zake van het parkeren op weggedeelten, voor-
zien van een parkeermeter. Uiteraard zijn gemeentever-
ordeningen, die het bedrag en de wijze van heffing dezer 
rechten regelen, als belastingverordeningen aan te merken. Bij 
arrest van 2 juni 1964 heeft de Hoge Raad beslist, dat daar-
naast ook als overtredingen ter zake van belastingen in de zin 
van artikel 56 van de Wet op de rechterlijke organisatie zijn 
aan te merken „overtredingen van de bij gemeenteverordening 
gegeven voorschriften betreffende het aan de heffing van 
evenbedoelde rechten ten grondslag liggende parkeren van 
voertuigen". Zo maakt zich dus o.m. aan een belastingover-
treding schuldig degene die zijn voertuig bij een parkeermeter 
laat staan wanneer de parkeertermijn is verstreken. 

Zoals de ondergetekende in antwoord op desbetreffende 
vragen van het lid der Tweede Kamer de heer Baeten reeds 
heeft medegedeeld (zitting 1963—1964, Aanhangsel, blz. 401), 
acht hij het wenselijk dat overtredingen als hier bedoeld kunnen 
worden afgedaan langs de weg van transactie in handen der 
politie. Na de beslissing van de Hoge Raad staat vast, dat 
zulks slechts door wetswijziging kan worden bereikt. De voor-
gestelde wijziging laat onverlet dat het hier gaat om over-
tredingen ter zake van belastingen in de zin van de Wet op de 
rechterlijke organisatie, doch strekt ertoe de kantonrechter 
voor de berechting bevoegd te maken. Daarmede wordt dan 
tevens mogelijk gemaakt, bij algemene maatregel van bestuur 
de onderhavige zaken als vatbaar voor transactie in handen 
der politie aan te wijzen (vgl. artikel 74bis, eerste lid, van het 
Wetboek van Strafrecht-jis. de artikelen 384 en 385 van het 
Wetboek van Strafvordering). De ondergetekende zal be-
vorderen dat de noodzakelijke aanpassing van de algemene 
maatregel van bestuur ter uitvoering van artikel lAbis Sr. in 
werking kan treden gelijktijdig met, althans spoedig nadat de 
voorgestelde wetswijziging kracht van wet zal hebben ver-
kregen. 

Artikel IV 
A en B. Bij de Wet van 20 november 1963 (Stb. 485) is 

de nieuwe bepaling van de Beginselenwet gevangeniswezen 
(betreffende de bestemming van het arbeidsloon van on-
veroordeelden) als gevolg van een tik- of zetfout abusievelijk als 
derde lid van artikel 14 opgenomen, in plaats van als derde 
lid van artikel 34. Het ontwerp beoogt dit abuis te herstellen. 



5 

Artikel V 
In de bestaande tekst van artikel 9, lid 4, van de Wet 

tarieven in strafzaken is de bevoegdheid om te beslissen op 
een bezwaarschrift tegen een beschikking van een griffier 
betreffende toekenning van vergoeding of goedkeuring van een 
declaratie niet gedifferentieerd naar gelang de beschikking is 
genomen door de griffier van een gerechtshof, een rechtbank 
of een kantongerecht. 

De voorgestelde wijziging strekt ertoe, deze differentiatie 
thans aan te brengen. 

Artikel VI 
Sedert de wijziging van de artikelen 585 en 587 van het 

Wetboek van Strafvordering bij de Wet van 20 november 1963 
(Stb. 485) behoeven gerechtelijke stukken niet meer op de 
sluiting te worden gestempeld. Op verzoek van de Staats-
secretaris van Financiën wordt voorgesteld, dit voorschrift 
eveneens te doen vervallen voor de gerechtelijke stukken, be-
doeld in artikel 86 van de Algemene wet inzake rijksbelas-
tingen en artikel 206 van de Algemene wet inzake de douane 
en de accijnzen. 

Artikel VU 
A en B. Bij de toepassing van artikel 16 van de Wet 

beroep administratieve beschikkingen is behoefte gebleken 
aan de mogelijkheid van een vereenvoudigde behandeling van 
een verzoek om schorsing van de beschikking, waarvan beroep, 
analoog aan de vereenvoudigde behandeling die ingevolge 
artikel 13 van de Wet-B.A.B. juncto artikel 60 van de Wet 
op de Raad van State kan worden gevolgd voor de afdoening 
van een verzoek om voorziening ten principale. 

Sedert de inwerkingtreding van de Wet-B.A.B. is een aantal 
beroepschriften ingekomen die luce clarius moesten leiden tot 
een niet-ontvankelijkverklaring van de klager. In vrijwel al deze 
beroepschriften was een verzoek om schorsing van de be-
schikking, waartegen bezwaar werd gemaakt, opgenomen. 

Het verzoek ten principale kan met toepassing van artikel 60 
van de Wet op de Raad van State op eenvoudige wijze 
worden afgedaan. Voor het verzoek om schorsing is dat niet 
mogelijk. Dit betekent dat de rechtzoekende moet worden 
opgeroepen om te worden gehoord. Dit wekt bij de 'klager 
verwachtingen, welke onmogelijk in vervulling kunnen gaan 
en het brengt tevens het bezwaar mee, dat in vele gevallen 
kosten voor de reis worden gemaakt en schade ten gevolge 
van tijdverzuim wordt geleden zonder dat er enige kans op 
inwilliging van het verzoek bestaat. 

Ten einde dit nadeel te voorkomen, en ook de noodzaak 
tot nutteloos werk voor de voorzitter of een lid van de 
Afdeling voor de geschillen van bestuur en de griffie van 
de Raad van State weg te nemen, wordt voorgesteld aan 
artikel 16 een lid (6) toe te voegen, waarin de mogelijkheid 
wordt geopend voor een vereenvoudigde behandeling van het 
verzoek om schorsing. 

De regeling van de behandeling van het schorsingsverzoek 
blijkt ook op een viertal andere punten leemten te hebben, 
die in de praktijk tot moeilijkheden aanleiding kunnen geven. 

1°. Er kan behoefte bestaan aan een verhoor van de klager 
persoonlijk. Door het voorstel, artikel 40 van de Wet op de 
Raad van State van overeenkomstige toepassing te verklaren, 
kan de mogelijkheid worden geopend tot oproeping van de 
klager om in persoon te verschijnen, ook al is een gemachtigde 
aangewezen. Het van overeenkomstige toepassing verklaren 
van artikel 43 van die wet is daarvan het complement (lid 1). 

2°. Een regeling van de vergoeding voor de rcis- en vcrblijf-
kosten en wegens tijdverzuim aan belanghebbenden die vol-
doen aan een oproeping tot verhoor ter zake van een verzoek 
om schorsing, ontbreekt tot nu toe. Opneming daarvan wordt 
thans voorgesteld door artikel 47, eerste en vierde lid, van de 
Wet op de Raad van State van overeenkomstige toepassing te 
verklaren zowel voor de behandeling van het verzoek om 
schorsing (artikel 16, lid 1) als voor de opheffing van de 
schorsing (artikel 18). 

3°. De regeling van de procedure voor de behandeling van 
de zaak ten principale houdt bepalingen in over het inschakelen 
van getuigen, deskundigen en tolken. Bij de behandeling van 
van het verzoek om schorsing kan daaraan ook behoefte be-
staan. Speciaal met het oog op de toekenning van een ver-
goeding en de mogelijkheid de opgeroepen personen te kunnen 
verplichten aan de oproeping gevolg te geven is een regeling 
daarvan in de wet noodzakelijk (artikel 16. lid 2, nieuw). In het 
nieuwe lid 2 is tevens vastgelegd de bevoegdheid van belang-
hebbenden getuigen en deskundigen mede te brengen naar de 
zitting voor de behandeling van het verzoek om schorsing. 
Aangezien deze verzoeken steeds met spoed moeten worden 
afgedaan is niet geregeld de mogelijkheid van oproeping van 
getuigen en deskundigen voor belanghebbenden bij dcur-
vvaardersexploit. Hiervoor zal de tijd veelal ontbreken. 

4°. Aangezien de behandeling van het schorsingsverzoek 
in het algemeen in een openbare zitting plaats heeft, is het van 
belang dat de bepaling over de ordehandhaving, vervat in 
artikel 44 van de Wet op de Raad van State van overeen-
komstigc toepassing wordt verklaard (lid 3, nieuw). 

• De wijzigingen worden voorgesteld in overleg met de Minis-
ter van Binnenlandse Zaken. 

Artikelen VIII en IX 
Verwezen zij naar de toelichting op artikel II. 

Artikel X 
Voor de onder A gegeven overgangsbepaling zij verwezen 

naar de toelichting op artikel II, onder F. 
De onder B opgenomen overgangsbepaling voorkomt, dat de 

rechtbank (politierechter) zich — als gevolg van de in artikel 
1IT voorziene wijziging van de Wet op de rechterlijke organi-
satie — onbevoegd zou moeten verklaren in zaken betreffende 
parkeermeters welke aanhangig zijn op de dag waarop de ont-
worpen wet in werking treedt. 

De Minister van Justitie, 
Y. SCHOLTEN. 


