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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 (Stb. 485) 
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De vaste Commissie voor Justitie in welker handen het 
onderhavige ontwerp van wet is gesteld, kan zich met de 
daarin vervatte wijzigingen wel verenigen, behoudens enige 
hierna volgende bedenkingen. 

Artikel I, A. Gaarne zou de commissie vernemen om welke 
redenen de toelichting op het voorstel geheel voorbij gaat aan 
de mogelijkheid een bepaling als die van artikel 15 Wet Eco-
mische Delicten in de Strafwet op te nemen. Nu de formu-
lering van het voorgestelde artikel 50a toch al sterk doet 
denken aan een zinsnede uit artikel 15 W.E.D. werd gevraagd 
of niet beter alle aldaar genoemde corporaties in het ontworpen 
artikel kunnen worden opgenomen. Zelfs rees de vraag of de 
tijd niet rijp is de regelen van het economische strafrecht be-
treffende de strafbaarheid van corporaties •— mutatis mutandis 
— uit te breiden tot het commune strafrecht. 

Artikel II, A. Voorgesteld wordt een nieuw artikel 12a Sv. 
Men vroeg zich af of deze regeling niet eenvoudiger kan wor-
den gemaakt. Volgens het voorstel zal het kunnen vóórkomen, 
dat de belanghebbende zich twee maal moet beklagen: eerst 
omdat een verzoekschrift als bedoeld in artikel 510 Sv. niet 
wordt ingediend en vervolgens omdat na een verwijzing op 
grond van hetzelfde artikel het O.M. de vervolging niet 
doorzet. 

Indien het O.M. van verdere vervolging wenst af te zien 
nadat de vervolging was aangevat op grond van een bevel ex 
artikel 12 Sv., heeft het O.M. daarvoor toestemming nodig van 
het gerechtshof, dat het bevel heeft gegeven (zie artikel 246, 
lid 3) . Door nu het nieuwe artikel 12a te incorporeren in het 
bestaande artikel 12, dan wel door artikel 12a uitdrukkelijk 
te noemen in artikel 246, lid 3, wordt het onmogelijk ge-
maakt, dat de ex artikel 12rt aangewezen officier na onderzoek 
zonder meer besluit tot kennisgeving van niet verdere ver-
volging; hij behoeft daarvoor dan de toestemming van het ver-
wijzende gerechtshof. 

Het verwerken van artikel 12a in het bestaande artikel 12 
zou b.v. de volgende tekst kunnen opleveren: 

„Wordt een strafbaar feit niet vervolgd of de vervolging niet 
voortgezet, dan kan de belanghcK-.ende daarover beklag doen 
bij het gerechtshof. Bevoegd is het gerechtshof binnen welks 
rechtsgebied ingevolge de artikelen 2 t/m 6 en 9 de vervolging 
zou behoren plaats te vinden, tenzij ingevolge een aanwijzing 
als bedoeld in artikel 510 een ander gerechtshof bevoegd is. 
Het gerechtshof kan de procureur-generaal opdragen te dien 
aanzien verslag te doen en kan voorts bevelen, dat de vervol-
ging zal worden ingesteld en voortgezet. In een geval als be-
doeld in artikel 510 omvat dat bevel, indien het openbaar mi-
nisterie nog geen verzoekschrift heeft ingediend, tevens de 
opdracht zulks alsnog te doen." 

Voorts werd nog gewezen op de onbevredigende situatie, 
nu wordt aangenomen, dat beklag ex artikel 12 Sv. niet meer 
mogelijk is, nadat de kennisgeving van niet verdere vervolging 
is uitgegaan, terwijl de belanghebbende eerst vanaf dat ogen-
blik met zekerheid kan vaststellen, dat verdere vervolging niet 
zal plaatsvinden. De omstandigheid, dat de praktijk zich door-
gaans wel weet te redden, ontslaat de wetgever niet van de 
plicht een goede regeling tot stand te brengen. Nu de materie 
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van niet verdere vervolging toch aan de orde is, kan dit wellicht 
terstond geschieden. Gedacht werd aan een wijziging van ar-
tikel 255. lid 1, in dier voege, dat naast de aldaar genoemde 
nova ook het bevel ex artikel 12 aan kennisgeving van niet 
verdere vervolging zijn definitieve karakter ontneemt (c.f. mr. 
J. M. van Bemmelcn, Strafvordering, Zesde druk, blz. 124 en 
249). 

Aldus vastgesteld 25 februari 1965. 
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1) Plaatsvervanger van de heer Versteeg, die wegens ziekte niet aan 
de vaststelling van dit verslag heeft kunnen medewerken. 


