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§ 1. Inleiding. 

Het hier te bespreken wetsontwerp bevat het voorstel tot 
afschaffing van de bijzondere voorschriften omtrent de plaat-
sing en voorwaardelijke invrijheidstelling van veroordeelden 
in de „bijzondere gevangenis voor jongelieden" te Zutphen. 
Verder worden enkele aanvullingen voorgesteld van de ar-
tikelen 15-16 van het Wetboek van Strafrecht, die betrek-
king hebben op de voorwaardelijke invrijheidstelling van tot 
gevangenisstraf veroordeelden in het algemeen. Die aanvul-
lingen houden in, dat voortaan de tijd, vóór de uitspraak in 
voorlopige hechtenis of in verzekering doorgebracht, zal worden 
medeberekend voor de bepaling van de minimum-termijn, die 
moet zijn verstreken voordat de veroordeelde voorwaardelijk in 
vrijheid kan worden gesteld. Dit zal dus in de praktijk neer-
komen op een verkorting van de thans bestaande minimum-
termijn. Tenslotte voorziet het wetsontwerp in een beroeps-
mogelijkheid op het gerechtshof te Arnhem waarvan de gede-
tineerde gebruik kan maken, indien hij niet op het vroegst mo-

gelijke tijdstip waarop de wet dit toelaat voorwaardelijk in vrij-
heid is gesteld dan wel het besluit tot voorwaardelijke invrij-
heidstelling is geschorst of herroepen. 

Volgens de bestaande wettelijke regeling kan een tot gevan-
genisstraf veroordeelde voorwaardelijk in vrijheid worden ge-
steld wanneer twee derden van zijn straftijd en tevens ten minste 
negen maanden daarvan zijn verstreken (zie artikel 15, eerste 
lid, van het Wetboek van Strafrecht). De straftijd is de „werke-
lijke straftijd", d.w.z. de duur van de in het rechterlijk vonnis 
bepaalde gevangenisstraf na aftrek van de daarbij casu quo in 
mindering gebrachte voorlopige hechtenis. 

Het instituut van de voorwaardelijke invrijheidstelling heeft 
heden ten dage niet meer zo'n grote betekenis als vroeger. Dit 
komt hoofdzakelijk doordat de gemiddelde duur van de gevan-
genisstraffen, die de rechter pleegt op te leggen, steeds korter 
is geworden. Werd b.v. in 1959 nog bij 7,9 pet. van de in totaal 
ruim 9800 veroordelingen tot onvoorwaardelijke gevangenis-
straf wegens misdrijf een vrijheidsstraf van 1 jaar of langer 
opgelegd, in 1970 was dit percentage nog slechts 2,7 pet. van 
het totaal van bijna 13 000 veroordelingen tot onvoorwaarde-
lijke gevangenisstraf *). Daarbij moet worden bedacht dat naar-

*) Zie het volgende, aan de criminele statistiek van 1970 ontleende, overzicht: 
Duur der onvoorwaardelijke gevangenisstraffen l) . 

Totaal 3 jaar en langer Langer dan 
1 tot 3 jaar 

1 jaar 6 mnd tot 
1 jaar 

3 mnd. 
6 mnd. 

tot 1 mnd. 
3 mnd. 
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28,6 
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*) Incl. de gedeeltelijk onvoorwaardelijke gevangenisstraffen, waarvan uitsluitend met de duur van het onvoorwaardelijk strafgedeelte rekening 
werd gehouden. 
*) Hieronder 1 levenslang 
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mate de gemiddelde duur van de opgelegde vrijheidsstraffen 
korter werd ook de zgn. gecombineerde straf aan betekenis 
won. Is de rechter van oordeel dat het gewenst is dat de ver-
oordeelde na zijn terugkeer in de maatschappij nog enige tijd 
onder een bijzonder toezicht staat en wordt begeleid door een 
reclasseringsinstelling, en vindt hij anderzijds dat de duur van 
de werkelijk te ondergane straftijd een beperkt aantal maanden 
niet te boven behoort te gaan, dan heeft hij het zelf in de hand 
om door een gedeelte van de straf voorwaardelijk en een ander 
gedeelte onvoorwaardelijk op te leggen — mits de totale duur 
van de al dan niet voorwaardelijke vrijheidsstraf niet langer is 
dan 12 maanden (zie artikel 14a van het Wetboek van Straf-
recht) - de daadwerkelijke vrijheidsbeneming tot een kort 
tijdvak te beperken. 

Toen in 1952 de commissie-Pompe over de voorwaardelijke 
invrijheidstelling adviseerde, was de gemiddelde duur van de 
vrijheidsstraffen veel langer dan thans, mede door het grote 
aantal z.g. politieke delinquenten.1) Waren de voorstellen van 
deze commissie overgenomen, dan zou de regeling van de voor-
waardelijke invrijheidstelling principieel zijn gewijzigd. Die 
voorstellen hielden immers onder meer in, dat voorwaardelijke 
invrijheidstelling reeds na de helft van de ondergane straftijd 
mogelijk zou zijn indien de straftijd ten hoogste zes jaar be-
droeg en, indien de straftijd meer dan zes jaar bedroeg, zelfs 
reeds na een derde van de straftijd. Anderzijds had de com-
missie-Pompe de minimum-termijn, gedurende welke de ver-
oordeelde zijn straf moest hebben ondergaan, voordat hij voor-
waardelijk in vrijheid kon worden gesteld, van negen op twaalf 
maanden willen brengen en in het geval van vrijheidsstraf van 
meer dan zes jaar op ten minste drie jaar. Deze voorstellen 
waren duidelijk afgestemd op de tot lange gevangenisstraffen 
veroordeelden. De ontwikkeling die zich nadien in betrekkelijk 
korte tijd voltrok en leidde tot een aanzienlijke verkorting van 
de gemiddelde duur van de opgelegde vrijheidsstraffen achter-
haalde de strekking van de voorstellen van de commissie. Zelfs 
kon toen het gevaar ontstaan dat invoering alsnog de in gang 
gebrachte ontwikkeling zou remmen. 

In de laatste tijd vindt binnen het gevangeniswezen en de 
reclassering een hernieuwde bezinning plaats op de grondslagen 
van de voorwaardelijke invrijheidstelling. De gedachte heeft 
postgevat dat reclasseringshulp niet aan de veroordeelde moet 
worden opgedrongen, maar dat iedere veroordeelde die op 
reclasseringshulp blijkt prijs te stellen, daarvoor ongeacht de 
duur van zijn straf in aanmerking behoort te komen. Het op 
de cliënt gerichte karakter van de hulpverlening krijgt hier-
mede dus een zwaarder accent. De vraag is daarom gerezen of 
het wel juist is om, zoals nog in de opbouw van de geldende 
wet besloten ligt, de invrijheidstelling van een veroordeelde als 
het ware te doen afhangen van zijn bereidheid reclasseringshulp 
te aanvaarden. Dit kan een onzuivere situatie scheppen, die de 
noodzakelijke vertrouwensrelatie tussen de reclasseringsmede-
werker en zijn cliënt kan schaden. 

In dit verband is ook de functie van de z.g. bijzondere voor-
waarden van belang. De veroordeelde zal deze kunnen opvatten 
als een vorm van bevoogding die zijn herwonnen vrijheid be-
perkt. Dit kan gemakkelijk irritatie wekken, waardoor de relatie 
met de hulpverlenende instelling ongunstig kan worden beïn-
vloed. Steeds meer wordt er daarom naar gestreefd bij het op-
leggen van bijzondere voorwaarden grote behoedzaamheid te 
betrachten. Op het ogenblik wordt doorgaans met de voor-
waarde volstaan, dat de voorwaardelijk in vrijheid gestelde zijn 
medewerking zal verlenen aan het onderhouden van contact met 
de reclasseringsinstelling. Andere bijzondere voorwaarden wor-
den slechts opgelegd, wanneer daartoe een bijzondere aanlei-
ding aanwezig is. De bestaande wettelijke regeling laat de nodige 
ruimte voor deze ontwikkeling omdat zij het opleggen van bij-
zondere voorwaarden facultatief stelt; dit laatste geldt trouwens 

x) Het rapport van deze commissie, ingesteld bij beschikking van 
de Minister van Justitie van 17 mei 1951, 6e afd. no. 2259, werd in 
1952 bij de Staatsdrukkerij te 's-Gravenhage uitgegeven. Zie verder 
Pompe, Handboek van het Nederlandse Strafrecht, vijfde druk, 
1959, blz. 345-347. 

ook voor het opdragen van een z.g. bijzonder toezicht op de 
naleving van de voorwaarden aan een reclasseringsinstelling. 

Het valt in dit stadium nog niet goed te beoordelen tot welke 
uitkomsten deze thans aan de gang zijnde heroriëntatie op de 
uitgangspunten van de voorwaardelijke invrijheidstelling zal 
leiden. Het is echter duidelijk dat een drastische wijziging van 
de wettelijke toepassingsmogelijkheden van de voorwaardelijke 
invrijheidstelling op dit ogenblik prematuur zou zijn. In het 
onderhavige wetsontwerp wordt zo'n wijziging dan ook niet 
voorgesteld. Het wetsontwerp heeft tot doel enkele evidente 
bezwaren die aan de bestaande regeling kleven op te heffen en 
tevens de rechtspositie van de gedetineerde te versterken. Voor 
de thans gedetineerde langer gestraften heeft dit niet onbe-
langrijke praktische consequenties. Het zou niet juist zijn een 
beslissing over deze op zichzelf weinig controversiële punten 
te laten wachten tot de eventuele totstandkoming van een 
nieuwe wettelijke regeling, waarbij het instituut van de voor-
waardelijke invrijheidstelling een principiële herwaardering zou 
ondergaan. 

Opgemerkt wordt nog dat de Centrale Raad van Advies voor 
het Gevangeniswezen, de Psychopatenzorg en de Reclassering, 
die van het wetsontwerp heeft kennis genomen, met de strek-
king daarvan instemt. 

§ 2. Afschaffing van de bijzondere regeling omtrent de 
plaatsing van veroordeelden in de „bijzondere gevangenis voor 
jongelieden" te Zutphen; intrekking van de artikelen 13-13d 
van het Wetboek van Strafrecht 

Volgens artikel 13 van het Wetboek van Strafrecht kan de 
rechter, in geval van veroordeling tot gevangenisstraf van ten-
minste één jaar en ten hoogste drie jaar, bevel geven dat de 
veroordeelde, indien deze nog geen drie en twintig jaar en in 
bijzondere gevallen nog geen vijf en twintig jaar oud is, in een 
„bijzondere gevangenis voor jongelieden" zal worden geplaatst. 
Een dergelijk bevel kan ten aanzien van jeugdige veroordeelden 
ook door de Minister van Justitie worden gegeven, mits hun 
werkelijke straftijd tenminste nog een jaar bedraagt (zie arti-
kel 13a). 

De jeugdgevangenis is gevestigd te Zutphen. (Aanwijzing is 
indertijd geschied bij artikel 5 van de Wet van 25 juni 1929, 
Stb. 361, in werking getreden 1 oktober 1937, bij welke wet 
de artikelen 13—13c? in bet Wetboek van Strafrecht werden 
ingevoegd; na de totstandkoming van de Beginselenwet gevan-
geniswezen is die aanwijzing gebaseerd op artikel 15 van die 
wet). Deze inrichting onderscheidde zich destijds door een 
progressief regiem van andere inrichtingen waar jeugdige ver-
oordeelden werden opgenomen. Daar stond echter tegenover, 
dat de straf die in Zutphen moest worden ondergaan in de 
regel langer was dan elders. Men was immers van mening dat 
de straf noodzakelijk van langere duur moest zijn, wilde het 
beoogde doel, nl. „de verbetering der gestrafte jongelieden", 
worden bereikt. Bovendien diende de gevangenisstraf naar de 
opvattingen van die tijd aan lengte te winnen wat zij als gevolg 
van het mildere regiem aan leedgehalte inboette. Anderzijds 
opende artikel 13c van het Wetboek van Strafrecht de moge-
lijkheid om de veroordeelde, die met toepassing van de arti-
kelen 13 en 13a in Zutphen was geplaatst, vervroegd voorwaar-
delijk in vrijheid te stellen. Die invrijheidstelling kan reeds na 
zes maanden plaats vinden, indien de veroordeelde niet langer 
dan een jaar en zes maanden aldaar behoeft te verblijven, en 
anders in elk geval na één jaar. Er werd aldus een verband 
gelegd tussen de langere duur van de gevangenisstraf en de 
kortere termijn waarop voorwaardelijke invrijheidstelling mo-
gelijk zou zijn. Men beoogde op die manier te komen tot een 
individueel gedifferentieerde v.i. verlening, waarbij vervroegde 
voorwaardelijke invrijheidstelling als het ware een „voor-
recht" zou moeten zijn dat door goed gedrag, actief mede-
werken aan de eigen verbetering enz. verdiend moest worden. 
In de praktijk wordt ook in deze gevallen de v.i. bijna altijd op 
het vroegst mogelijke tijdstip verleend. 

Dit systeem bracht als consequentie met zich mee dat de 
rechter, om de veroordeelde in Zutphen te kunnen plaatsen, 
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hem veelal een zwaardere straf oplegde dan waartoe hij zou 
hebben besloten, wanneer hij dat bevel niet had gegeven. Deze 
consequentie is in de bestaande wet ook uitdrukkelijk voorzien. 
Artikel I3d, tweede lid, bepaalt namelijk dat, indien de veroor-
deelde in de bijzondere gevangenis voor jongelieden vertoeft 
krachtens rechterlijk bevel en zijn overbrenging naar een 
ander gesticht noodzakelijk wordt geacht, omdat hij in Zutphen 
niet langer te handhaven is, de rechter beslist of en in hoeverre 
de opgelegde straf in verband met die overbrenging zal worden 
verkort. 

Na de inwerkingtreding van de Beginselenwet gevangenis-
wezen in 1953 heeft de jeugdgevangenis te Zutphen haar 
unieke plaats verloren doordat die wet de mogelijkheid opende 
tot het aanwijzen van andere gevangenissen die speciaal voor 
de opname van jeugdigen zijn bestemd (zie artikel 16 van de 
Beginselenwet gevangeniswezen). Deze inrichtingen verschil-
len, wat regiem en behandelingsmethoden betreft, niet wezen-
lijk van de jeugdgevangenis te Zutphen. Het maakt daardoor 
voor de veroordeelde weinig verschil of hij zijn straf daar dan 
wel elders ondergaat. Daar kwam bij dat het progressieve 
systeem - gericht als het was op scholing in vakbekwaam-
heid - steeds minder toepassing kon vinden. De jeugdigen die 
voor een dergelijke scholing in aanmerking komen, zijn gering 
in aantal. 

Is de bijzondere regeling voor Zutphen dus achterhaald 
door de ontwikkeling die het gevangenisregiem sedert het 
begin van de jaren vijftig onderging, deze regeling heeft thans 
ook ernstige bezwaren. Aan de veroordeelde is het immers 
niet meer duidelijk te maken waarom hij tot een zwaardere 
straf moet worden veroordeeld, terwijl de behandeling niet 
wezenlijk verschilt van die in andere gevangenissen voor jeug-
digen. 

Moeilijkheden doen zich in het bijzonder voor, wanneer twee 
of meer jeugdige mededaders voor hetzelfde delict veroordeeld 
worden en het wenselijk is, dat zij niet in dezelfde inrichting 
hun straf ondergaan. Indien de rechter nu streeft naar het 
opleggen van zodanige straffen, dat de ene veroordeelde niet 
langer van zijn vrijheid beroofd blijft dan de ander, zal hij 
degene die hij in Zutphen wil plaatsen tot een zwaardere straf 
moeten veroordelen. (Bij een gevangenisstraf van l i jaar zal 
immers op grond van de daar geldende bijzondere v.i. regeling 
reeds na 6 a 7 maanden voorwaardelijke invrijheidstelling 
volgen). Zou zich nu ook het geval voordoen, dat de jeugdige 
gestraften beiden recidiveren, b.v. opnieuw in deelneming met 
elkander, dan zal degene, die in Zutphen zijn straf had onder-
gaan en voorwaardelijk in vrijheid was gesteld, alsnog na her-
roeping van die v.i. een groter strafrestant moeten ondergaan 
dan de ander. 

De vraag of de aparte wettelijke regeling voor Zutphen nog 
wel voldoende zin heeft, is reeds meermalen gesteld (zie o.a. 
Hazewinkel-Suringa, Inleiding tot de studie van het Neder-
landse strafrecht, vijfde druk, 1971, blz. 451; Van Eek, Een 
merkwaardige mogelijkheid van vroegtijdige voorwaardelijke 
invrijheidstelling, in: Tijdschrift voor Strafrecht, 1966, blz. 
55). Deze vraag klemt de laatste tijd des te meer omdat bij 
de rechter steeds minder bereidheid bestaat tot het opleggen 
van langdurige gevangenisstraffen, zoals vereist voor een 
plaatsing in Zutphen. In de laatste jaren is dan ook het aantal 
plaatsingen op rechterlijk bevel in die jeugdgevangenis sterk 
teruggelopen *). Van de bevoegdheid, die artikel 13a Sr. aan 
de administratie verleent, om jeugdigen, wier werkelijke straf-
tijd nog tenminste een jaar bedraagt, daar te plaatsen, wordt 
op het ogenblik in het geheel geen gebruik meer gemaakt. 

Om toch de inrichting te Zutphen te kunnen blijven gebrui-
ken, is deze in 1971 mede aangewezen als gevangenis als be-
doeld in artikel 16 van de Beginselenwet gevangeniswezen. 
Thans worden alle jeugdige veroordeelden, wier straftijd meer 
dan zes maanden beloopt, daar geplaatst, tenzij plaatsing in 
een inrichting voor volwassenen op grond van de persoonlijk-
heidsstructuur van de veroordeelde meer aangewezen lijkt. Het 
verblijf van twee categorieën gedetineerden in de inrichting te 
Zutphen, waarbij de strafduur soms nogal uiteenloopt en ook 

de regeling voor de voorwaardelijke invrijheidstelling verschil-
lend is, kan echter gemakkelijk spanningen oproepen. 

De ondergetekenden zijn dan ook van mening dat de bijzon-
dere wettelijke positie van de jeugdgevangenis te Zutphen 
haar zin heeft verloren en daarom beter kan verdwijnen; zij 
stellen derhalve voor de artikelen 13—13a en 13C-130" te doen 
vervallen. 

§ 3. Medeberekening van de voorlopige hechtenis bij de 
bepaling van het tijdstip waarop een tot gevangenisstraf veroor-
deelde voorwaardelijk in vrijheid kan worden gesteld 

Bij de bepaling van de minimum-termijn, gedurende welke 
de veroordeelde werkelijk gedetineerd moet zijn geweest om 
voorwaardelijk in vrijheid te kunnen worden gesteld, wordt 
met de tijd die hij vóór de uitspraak in voorlopige hechtenis 
heeft doorgebracht ter zake van het feit waarvoor hij is veroor-
deeld, in het bestaande artikel 15 van het Wetboek van Straf -
recht geen rekening gehouden, ook al is deze tijd in het vonnis 
in mindering gebracht op de duur van de opgelegde straf2). 
Twee derden van de „werkelijke straftijd" - d.i. de duur van 
de in het rechterlijk vonnis bepaalde gevangenisstraf na aftrek 
van de daarbij c.q. in mindering gebrachte voorlopige hech-
tenis - en tevens ten minste negen maanden daarvan, wil 
zeggen dat de veroordeelde ten minste negen maanden na het 
onherroepelijk worden van de uitspraak straf moet hebben 
ondergaan. Heeft hij b.v. een straf van vijftien maanden gekre-
gen, met aftrek van drie maanden voorarrest, dan zal hij niet 
eerder dan negen maanden na de uitspraak in vrijheid kunnen 
worden gesteld. Kreeg hij achttien maanden gevangenisstraf 
met aftrek van drie maanden voorarrest, dan kan de invrij-
heidstelling op haar vroegst tien maanden na de uitspraak 
geschieden. Met inbegrip van de tijd in voorarrest doorge-
bracht (aangenomen dat deze geheel was „afgetrokken"), 
heeft de vrijheidsbeneming dan in totaal twaalf resp. dertien 
maanden geduurd. Was dezelfde verdachte echter veroordeeld 
tot vijftien respectievelijk achttien maanden gevangenisstraf 
en had hij geen voorlopige detentie ondergaan, dan zou hij 
in het eerste geval reeds na tien maanden en in het tweede 
geval na twaalf maanden weer op vrije voeten zijn gekomen. 
Het enkele feit dat voorlopige hechtenis is ondergaan, ook al 
is deze in het vonnis in haar geheel in mindering gebracht 
op de opgelegde straf, verlengt dus de duur van de vrijheids-
beneming. 

Reeds de commissie-Pompe, die in 1952 over de voorwaar-
delijke invrijheidstelling adviseerde, heeft erop gewezen dat dit 
niet bevredigend is, omdat de gedetineerde die niet preventief 
gedetineerd is geweest aldus „een ongemotiveerd voordeel" 

*) Blijkens de cijfers van het C.B.S. was het aantal veroordeling-
en, waarbij de rechter plaatsing in de jeugdgevangenis te Zutphen ge-
lastte, in de jaren 1965-1970 als volgt: 

Jaar Aantal veroordelingen waarbij toepassing 
is gegeven aan artikel 13 Sr. 

1965 64 
1966 77 
1967 78 
1968 31 
1969 36 
1970 21 

2) Volgens artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht kan de 
rechter de voorlopige hechtenis in mindering brengen op de duur 
der opgelegde straf maar is hij daartoe niet verplicht. Bij de Wet 
van 26 oktober 1973, Stb. 509, tot herziening van de bepalingen 
inzake de voorlopige hechtenis, is dit artikel aldus herschreven, dat 
de vóór de tenuitvoerlegging van de uitspraak in voorlopige hech-
tenis en/of in verzekering doorgebrachte tijd altijd moet worden 
afgetrokken. 
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verkrijgt boven de gedetineerde die dat wel was. „Weliswaar 
(zei de commissie) kan worden verdedigd, dat de voorlopige 
hechtenis geen strafkarakter heeft en derhalve geen invloed 
behoort uit te oefenen op het tijdstip der voorwaardelijke 
invrijheidstelling, doch daartegenover staat dat de rechter, 
indien hij de duur der preventieve hechtenis op de straftijd 
in mindering brengt, deze detentie daarmede in de strafopleg-
ging betrekt en verwerkt. Billijkheidshalve lijkt de laatste 
overweging in dit verband de doorslag te moeten geven" J ) . 

De ondergetekenden menen dat deze argumentatie ook nu 
nog haar geldigheid heeft behouden. Zij hebben derhalve in 
het wetsontwerp het eerste lid van artikel 15 herschreven om 
deze ongelijkheid op te heffen. Hiertoe bestond des te meer 
aanleiding waar, ingevolge de op 1 januari 1974 in werking 
tredende Wet van 26 oktober 1973, Stb. 509, tot herziening 
van de bepalingen inzake de voorlopige hechtenis, de tijd die 
voor de uitspraak in voorlopige hechtenis is doorgebracht altijd 
in mindering zal worden gebracht bij de uitvoering van de 
opgelegde vrijheidsstraf. 

Met het oog hierop is in het gewijzigde artikel 15, eerste 
lid, bepaald, dat de tijd die vóór de tenuitvoerlegging van de 
uitspraak in voorlopige hechtenis is doorgebracht wordt be-
grepen onder de termijn na afloop waarvan voorwaardelijke 
invrijheidstelling mogelijk is. Daarbij is de uitdrukking „wer-
kelijke straftijd" vervangen door: straftijd. Dit laatste was 
nodig omdat anders de voorlopige hechtenis twee keer zou 
worden medeberekend, wat weer een ongemotiveerd voordeel 
zou inhouden voor de gedetineerde die wel voorlopige hechte-
nis heeft ondergaan ten opzichte van de veroordeelde die eerst 
na de uitspraak is ingesloten. Onder „straftijd" moet dus wor-
den verstaan: de (tijdelijke) gevangenisstraf waartoe is ver-
oordeeld of - anders gezegd - de duur van de in de rechter-
lijke uitspraak bepaalde gevangenisstraf. 

Omdat met ingang van 1 januari 1974 de aftrek van de in 
voorlopige hechtenis doorgebrachte tijd verplicht zal zijn, is 
in het nieuwe artikel 15, eerste lid, geen onderscheid gemaakt 
- een onderscheid dat voor het thans nog geldende recht wél 
zin zou hebben - tussen gevallen waarin de rechter de aftrek 
van de vóór de tenuitvoerlegging van de uitspraak in voor-
lopige hechtenis doorgebrachte tijd heeft bevolen en de geval-
len waarin hij dit niet heeft gedaan. 

Medeberekening van niet-afgetrokken voorlopige hechtenis 
bij de bepaling van de termijn, na afloop waarvan v.i. moge-
lijk is, past niet in het stelsel van de wet. Bij de bepaling van 
de strafmaat heeft de rechter in dat laatste geval immers uit-
drukkelijk voorzien dat de ondergane voorlopige hechtenis de 
tenuitvoerlegging van de in het vonnis opgelegde straf niet zal 
beïnvloeden. Er bestond dan ook aanleiding een overgangsbe-
paling in het wetsontwerp op te nemen. Daarbij is bepaald 
(zie artikel VI van het wetsontwerp) dat bij de toepassing van 
het nieuwe artikel 15, eerste lid, ten aanzien van gevangenis-
straffen, die zijn opgelegd vóór het tijdstip van inwerkingtre-
ding van de Wet van 26 oktober 1973, Stb. 509, alleen reke-

ning zal worden gehouden met dat gedeelte van de in voor-
lopige hechtenis doorgebrachte tijd waarvan de rechter in zijn 
vonnis heeft bepaald, dat het in mindering zal worden ge-
bracht bij de uitvoering van de straf. 

In het gewijzigde artikel 15 is verder rekening gehouden met 
de tijd gedurende welke de veroordeelde van zijn vrijheid be-
roofd is geweest uit hoofde van een tegen hem gegeven bevel 
tot inverzekeringstelling (maximaal vier dagen). Daarbij is 
mede in aanmerking genomen, dat bij de nieuwe wettelijke 
regeling van de voorlopige hechtenis artikel 27 van het Wet-
boek van Strafrecht in die zin is gewijzigd, dat de rechter ook 
de tijd die in verzekering is doorgebracht in mindering dient 
te brengen op de opgelegde straf. 

Om de hierboven besproken wetswijziging nog aan de hand 
van een enkel voorbeeld toe te lichten: Stel dat de veroordeel-
de een gevangenisstraf van achttien maanden heeft gekregen 
met aftrek van drie maanden voorarrest, dan zal hij volgens 
de bestaande regeling tien maanden na de aanvang van de ten-
uitvoerlegging van de straf en volgens het wetsontwerp negen 
maanden na dat tijdstip voorwaardelijk in vrijheid kunnen wor-
den gesteld. Had dezelfde veroordeelde zes maanden in voor-
lopige hechtenis doorgebracht en is deze tijd op de opgelegde 
straf in mindering gebracht, dan kan hij op het ogenblik 
negen maanden na de aanvang van de executie en volgens het 
wetsontwerp zes maanden daarna in vrijheid worden gesteld. 

§ 4. Beroepsmogelijkheden indien voorwaardelijke invrij-
heidstelling achterwege blijft of deze is geschorst of herroepen 

In de praktijk wordt slechts in een kleine, ook verhoudings-
gewijs teruglopende, minderheid der gevallen afgezien van het 
verlenen van v.i. zodra de in artikel 15, eerste lid, be-
doelde termijn is verstreken.2) Het niet verlenen van v.i. is in 
de regel gegrond op de overweging dat de reclasseringsmoge-
lijkheden van de veroordeelde onvoldoende verzekerd zijn, b.v. 
omdat hij weigert medewerking te verlenen aan de uitvoering 
van een te zijnen behoeve opgesteld reclasseringsplan of omdat 
de opgestelde reclasseringsprognose zeer ongunstig is. 

Nu de verlening van v.i. op de vroegst mogelijke datum 
waarop dit ingevolge de wet mogelijk is, dus regel is geworden, 
waarvan slechts bij het bestaan van zeer bijzondere omstandig-
heden wordt afgeweken, lijkt het wenselijk tegen niet-verle-
ning van v.i. een beroepsmogelijkheid te openen. De rechts-
positie van de veroordeelde zal hiermede worden versterkt. 

In het wetsontwerp is daarom een beroepsprocedure neer-
gelegd (zie de artikelen \5c-\5h) van de volgende inhoud: 

Uiterlijk veertien dagen voordat het tijdstip is aangebroken 
waarop de veroordeelde ingevolge artikel 15, eerste lid, voor-
waardelijk in vrijheid kan worden gesteld, wordt beslist of hier-
toe zal worden overgegaan. Op grond van het nieuwe artikel 
16 zal hem onverwijld een afschrift van het besluit, dat met 
redenen omkleed moet zijn, moeten worden uitgereikt. Daarbij 
zal hij opmerkzaam worden gemaakt op het rechtsmiddel dat 
tegen die beslissing openstaat. 

i) Rapport commissie voorwaardelijke invrijheidstelling, Staats-
drukkerij, 1952, blz. 8, linkerkolom. 
*) Men zie de volgende cijfers over de toepassing van de voorwaardelijke invrijheidstelling in de jaren 1968 t/m 1972. 

Voorwaardelijke invrijheidstelling 
Jaar Verleend Afgewezen * Herroepen Geschorst Voorwaarden 

gewijzigd 
V.i. overgaande 
in t.b.r.-verpleging 

75 127 14 53 11 
53 97 27 77 21 
35 87 23 61 14 
32 79 23 56 15 
30 56 6 40 6 

1968 560 
1969 429 
1970 330 
1971 309 
1972 376 

* Hieronder ook een aantal gevallen waarin later alsnog v.i. werd verleend. 

file:///5c-/5h
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Is de beslissing voor de veroordeelde negatief uitgevallen, 
dan kan hij daartegen ingevolge het nieuwe artikel 15c, tweede 
lid, binnen dertig dagen nadat zij te zijner kennis is gebracht, 
beroep instellen bij het gerechtshof te Arnhem. Is het beroep na 
afloop van die termijn ingesteld, dan is het niettemin ontvan-
kelijk indien blijkt dat de veroordeelde het beroep zo spoedig 
heeft ingesteld als redelijkerwijs van hem kon worden verlangd. 
Dit laatste geval zal zich kunnen voordoen wanneer de veroor-
deelde aanvankelijk van het instellen van beroep heeft afge-
zien, omdat hij redelijkerwijs mocht verwachten dat hij op 
korte termijn toch nog voorwaardelijk in vrijheid zou worden 
gesteld en die verwachting uiteindelijk niet werd gerealiseerd. 

De voorgestelde regeling gaat dus verder dan de suggestie 
die de commissie-rechtspositie gedetineerden (de z.g. commis-
sie-Mulder) in haar in 1967 uitgebracht rapport heeft gedaan.x) 
Deze commissie dacht nog aan een beroepsprocedure, die zou 
eindigen met een beslissing van de Centrale Raad van Advies 
voor het Gevangeniswezen, de Psychopatenzorg en de Reclas-
sering. De ondergetekenden menen echter dat, nu het gaat om 
een beslissing over het al dan niet voortzetten van de vrij-
heidsbeneming van een tot gevangenisstraf veroordeelde, het 
méér voor de hand ligt de onafhankelijke rechter daarin het 
laatste woord te laten hebben dan een adviescollege van de 
administratie wier beslissing de veroordeelde aanvecht. 

In het wetsontwerp is het beroep bij één instantie, het ge-
rechtshof te Arnhem, geconcentreerd ter wille van de eenheid 
van het beleid. Zouden er meer rechterlijke colleges zijn, die 
onafhankelijk van elkander beslissingen kunnen nemen, dan 
dreigt die eenheid in het gedrang te komen. Juist bij het v.i. 
beleid zou dit moeilijk te aanvaarden consequenties kunnen 
hebben omdat alle beslissingen omtrent voorwaardelijke invrij-
heidstelling op een centraal punt worden genomen. 

Overigens lijkt concentratie van het rechterlijk beroep bij 
een enkel rechterlijk college verantwoord omdat mag worden 
verwacht dat het slechts om een beperkt aantal zaken per jaar 
zal gaan. De keuze van het hof te Arnhem ligt voor de hand, 
omdat het beroep dan zal kunnen worden behandeld door de 
bijzondere (penitentiaire) kamer die ingevolge het thans bij 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal aanhangige wetsont-
werp omtrent de terbeschikkingstelling (11 932) bij dat college 
zal worden ingesteld. Deze kamer zal bestaan uit drie leden 
van het hof en uit twee niet tot de rechterlijke macht behoren-
de personen die daaraan als deskundige leden zijn toegevoegd 
(zie artikel III van het bovengenoemde wetsontwerp waarbij 
aan de Wet op de rechterlijke organisatie een nieuw artikel 73 
wordt toegevoegd). 

Het hof stelt de veroordeelde in de gelegenheid het beroep 
toe te lichten, waarbij hij zich door een raadsman kan doen 
bijstaan of vertegenwoordigen. Eventueel zullen ook andere 
personen kunnen worden gehoord (zie artikel 15c). 

Meent het hof na kennisneming van de zaak en overweging 
van alle relevante omstandigheden dat er voldoende termen 
zijn om, in afwijking van de beslissing van de Minister van 
Justitie, de veroordeelde toch voorwaardelijk in vrijheid te 
stellen, dan kan het alsnog de toepassing van artikel 15 gelas-
ten (zie het nieuwe artikel 1 5 / ) . Het hof kan daarbij een 
tijdstip bepalen waarop de verdere executie van de straf uiter-
lijk moet zijn gestaakt. Onmiddellijke invrijheidstelling van de 
veroordeelde door het hof heeft, nog afgezien van de vraag 
of de verantwoordelijkheid voor zo'n beslissing inderdaad moet 
worden gelegd in handen van de rechter, het bezwaar dat de 
terugkeer van de veroordeelde in de vrije maatschappij dan 
meestal nog niet geregeld is. Onder meer zullen eventuele bij-
zondere voorwaarden moeten worden vastgesteld, terwijl tevens 
de aanwijzing van een bepaalde reclasseringsinstelling, die met 
de verlening van hulp en steun wordt belast, doorgaans niet 
achterwege zal kunnen blijven. De verantwoordelijkheid voor 

*) Exemplaren van het rapport van deze commissie zijn bij brief 
van de Staatssecretaris van Justitie van 21 april 1972 (Kamer-
stukken 1971-1972, nr 11 791) aan de Voorzitter van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal aangeboden en ter griffie gedeponeerd. 

deze beslissingen lijkt beter bij de administratie te kunnen blij-
ven omdat dan inpassing mogelijk is in een bepaald beleid 
waarvoor de Minister van Justitie zich zonodig zal kunnen ver-
antwoorden. Overigens kan een eventueel te stellen termijn, 
waarbinnen de voorwaardelijke invrijheidstelling moet plaats-
hebben, zeer kort zijn. Voor vertraging waardoor de veroor-
deelde langer van zijn vrijheid beroofd blijft dan strikt nood-
zakelijk is, behoeft dus niet te worden gevreesd. Het spreekt in-
tussen vanzelf dat in alle gevallen, ook indien geen termijn is 
gesteld, het streven zal zijn de door het hof gegeven beslissing 
met de meest mogelijke spoed ten uitvoer te leggen. 

Wordt op het ingestelde beroep afwijzend beslist, dan laat 
het wetsontwerp voor de veroordeelde de mogelijkheid open 
om iedere negen maanden - dus de minimum v.i. termijn - , te 
rekenen vanaf het vroegst mogelijke tijdstip waarop de voor-
waardelijke invrijheidstelling had kunnen geschieden, een 
nieuwe rechterlijke beslissing uit te lokken. Volgens het derde 
lid van het voorgestelde artikel 15c zal namelijke telkens na 
dat tijdsverloop door de administratie opnieuw moeten worden 
beslist of de veroordeelde niet voorwaardelijk in vrijheid kan 
worden gesteld. Die nieuwe beslissing zal dus worden genomen 
aan de hand van de dan beschikbare gegevens, bij voorbeeld 
een nieuw reclasseringsplan, terwijl rekening kan worden ge-
houden met een eventuele wijziging van de omstandigheden 
die zich na de eerdere beslissing heeft voorgedaan. Tegen de 
nieuwe beslissing (en) staat opnieuw beroep op het gerechts-
hof open. Uiteraard sluit een en ander voor de veroordeelde 
een eerdere, gunstige, beslissing niet uit. De voorgestelde re-
geling geeft echter aan lang gestrafte gedetineerden de waar-
borg dat hun voorwaardelijke invrijheidstelling regelmatig op-
nieuw wordt overwogen en dat de daarop gebaseerde besluit-
vorming, zo deze voor hen negatief is uitgevallen, op gezette 
tijden aan het rechterlijk oordeel kan worden getoetst. 

Behalve bij niet-verlening van voorwaardelijke invrijheid-
stelling is in het wetsontwerp ook een rechtsgang ingebouwd 
voor het geval dat de voorwaardelijke invrijheidstelling na 
korte of langere tijd wordt geschorst of herroepen (zie de 
artikelen I5g-\5h). Het belang van deze mogelijkheid wordt 
duidelijk, wanneer men bedenkt dat de gevallen waarin her-
roeping van de v.i. plaatsvindt die waarin geen v.i. wordt ver-
leend in aantal overtreffen. Herroeping kan plaatsvinden, in-
dien de gestelde voorwaarden niet zijn nageleefd (zie arti-
kel 15b, eerste lid). Het behoeft geen betoog dat het voor de 
veroordeelde dan van belang is dat hij de vraag of die her-
roeping, alle omstandigheden in aanmerking genomen, inder-
daad voldoende gerechtvaardigd was, nog eens door de rech-
ter kan doen beslissen. 

Het beroep wordt behandeld volgens de procedure die is 
voorgesteld voor de gevallen waarin wordt geappelleerd van 
een besluit om geen voorwaardelijke invrijheidstelling te ver-
lenen. Een verschil echter is dat het hof, indien het van me-
ning is dat voor de herroeping van de v.i. geen voldoende 
grond bestond, de veroordeelde onmiddellijk in vrijheid zal 
kunnen stelllen. De veroordeelde is dan immers al in het be-
zit van een besluit tot voorwaardelijke invrijheidstelling waar-
in eventueel bijzondere voorwaarden zijn opgenomen, terwijl 
reeds is voorzien in reclasseringshulp indien daaraan behoefte 
bestond. Meent het hof dat de invrijheidstelling van de ver-
oordeelde alleen verantwoord is, indien nadere voorzieningen 
zijn getroffen voor zijn opvang in de maatschappij, dan zal 
het een termijn kunnen stellen waarbinnen uiterlijk aan zijn 
beslissing uitvoering moet zijn gegeven. Uiteraard zal on-
middellijke invrijheidstelling niet kunnen plaatsvinden, wan-
neer de veroordeelde op het tijdstip dat het hof uitspraak 
deed uit anderen hoofde rechtens van zijn vrijheid was be-
roofd, bij voorbeeld omdat hij de tenuitvoerlegging van een 
andere vrijheidsstraf onderging. 

Voorafgaande aan de herroeping vindt in een aantal ge-
vallen schorsing van de voorwaardelijke invrijheidstelling 
plaats. Ook tegen die beslissing kan beroep worden aange-
tekend, ten einde de veroordeelde in staat te stellen met zo 
weinig mogelijk tijdverlies de te zijnen aanzien genomen be-
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slissing tot vrijheidsbeneming aan het rechterlijk oordeel te 
onderwerpen. 

Ook bij de herroeping van de voorwaardelijke invrijheid-
stelling zal de veroordeelde in de gelegenheid worden gesteld 
na verloop van tijd zijn zaak opnieuw aan het hof voor te 
leggen. Volgens artikel I5h, eerste lid, zal telkens na drie 
maanden, te rekenen vanaf het tijdstip dat de tenuitvoerleg-
ging van de straf werd hervat, opnieuw worden beslist of in-
vrijheidstelling mogelijk is, tegen welke beslissing (en) beroep 
op het gerechtshof openstaat. Deze termijn van drie maanden 
is aan de korte kant. De vraag zou misschien kunnen worden 
gesteld of het erg zinvol is dat de veroordeelde, nadat het 
hof heeft beslist dat de herroeping voldoende gerechtvaardigd 
was, reeds na zo korte tijd een nieuwe appèlprocedure kan 
uitlokken. Wanneer de omstandigheden waarin hij zich be-
vindt geen wijziging hebben ondergaan is het immers niet 
zonder meer te verwachten dat het hof op zijn eerdere afwij-
zende beschikking zal terugkomen. Op het ogenblik is het 
echter al gebruik dat wanneer de voorwaardelijke invrijheid-
stelling is herroepen deze beslissing door de administratie 
iedere drie maanden opnieuw wordt overwogen. De conse-
quentie dat tegen een dergelijke nieuwe beslissing dan ook 
beroep moet openstaan, zoals dat beroep tegen de oorspron-
kelijke beslissing openstond, lijkt dan eveneens te moeten 
worden aanvaard. 

Moet de veroordeelde, behalve het strafrestant ten aanzien 
waarvan herroeping heeft plaatsgehad, nog een of meer 
andere gevangenisstraffen achtereenvolgens ondergaan, dan 
doet zich een complicatie voor. Volgens artikel 15, eerste lid, 
moeten, ingeval meerdere gevangenisstraffen achtereenvolgens 
moeten worden ondergaan, deze straffen voor de bepaling 
van het tijdstip waarop voorwaardelijke invrijheidstelling mo-
gelijk is als één straf worden aangemerkt. De vraag kan dan 
rijzen in hoeverre rekening moet worden gehouden met het 
strafrestant ten aanzien waarvan de herroeping is gelast. 

Wederom in aansluiting bij de bestaande praktijk, zoals die 
op het ogenblik in ministeriële circulaires is geregeld, bepaalt 
het nieuwe artikel 15h, eerste lid, dienaangaande, dat in dat 
geval de termijn van drie maanden begint te lopen op het tijd-
stip dat de tenuitvoerlegging van die straf of straffen is be-
eindigd (d.w.z. dat de straf is ondergaan of daarvan gratie is 
verleend), onderscheidenlijk het tijdstip dat ten aanzien van 
die straf (fen) voorwaardelijke invrijheidstelling was mogelijk 
geweest, indien de herroeping was achterwege gebleven. Het 
artikel gaat er dus van uit, dat eerst de executie plaatsvindt 
van de andere vrijheidsstraffen die de veroordeelde zijn op-
gelegd, tot het tijdstip dat ten aanzien van die straffen voor-
waardelijke invrijheidstelling mogelijk zou zijn, en daarna de 
executie van het strafrestant, ten aanzien waarvan herroeping 
werd bevolen. 

Volgens artikel 16 van het Wetboek van Strafrecht, zoals 
dit in het wetsontwerp wordt aangevuld, zal de beslissing om 
de veroordeelde niet of nog niet voorwaardelijk in vrijheid 
te stellen, dan wel om de voorwaardelijke invrijheidstelling te 
schorsen of te herroepen, met redenen omkleed moeten zijn. 
Deze motivering is van belang met het oog op de hierboven 
besproken mogelijkheid om tegen die beslissingen in appèl te 
gaan. 

Verder is bepaald, dat van ieder ten aanzien van de ver-
oordeelde genomen besluit omtrent de verlening, schorsing of 
herroeping van voorwaardelijke invrijheidstelling aan hem een 
afschrift moet worden uitgereikt. Tot nu toe was dit alleen 
bepaald voor het besluit tot voorwaardelijke invrijheidstelling 
(zie artikel 56, eerste lid, van de Reclasseringsregeling 1970). 
Het ligt voor de hand dat, indien de veroordeelde van zijn 
vrijheid is beroofd, de uitreiking geschiedt door of vanwege 
de directeur van de inrichting waar hij verblijft. Tenslotte is 
bepaald, dat de veroordeelde opmerkzaam wordt gemaakt 
op het rechtsmiddel dat tegen de beslissing openstaat. Dit geldt 
uiteraard niet voor gunstige beslissingen die niet aan beroep 
zijn onderworpen. 

Artikelen 
Artikel I 

A. Het voorstel tot het doen vervallen van de bijzondere 
wettelijke voorschriften die betrekking hebben op de jeugd-
gevangenis te Zutphen, is reeds in par. 2 van deze memorie 
besproken. Uiteraard zal daarbij een overgangsregeling moe-
ten worden getroffen voor hen die op het tijdstip van inwer-
kingtreding van deze wet op grond van een rechterlijk bevel 
of een bevel als bedoeld in artikel 13a hun straf in die jeugd-
gevangenis ondergaan of nog moeten ondergaan. Hierin voor-
ziet artikel V van het wetsontwerp. 

B. Artikel 15, eerste lid, is herschreven. Daarbij is tot uit-
drukking gebracht, dat de tijd die de veroordeelde vóór de 
tenuitvoerlegging van de uitspraak in voorlopige hechtenis 
en/of in verzekering heeft doorgebracht, zal worden medebe-
rekend bij het vaststellen van de minimumtermijn die na de 
uitspraak moet zijn verstreken, voordat hij voorwaardelijk in 
vrijheid kan worden gesteld. De betekenis van deze wetswij-
ziging is toegelicht in par. 3 van deze memorie. 

Voor de redactie van de tweede volzin van het herschreven 
eerste lid van artikel 15 is aansluiting gezocht bij de tekst 
van artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze bij 
de Wet van 26 oktober 1973, Stb. 509, tot herziening van de 
voorlopige hechtenis, opnieuw is vastgesteld. Uit het vierde lid 
van laatstbedoeld artikel volgt nog, dat bij gelijktijdige ver-
volging wegens twee of meer strafbare feiten de tijd die de 
veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van de uitspraak in 
voorlopige hechtenis en/of in verzekering heeft doorgebracht 
eveneens in aanmerking zal worden genomen, indien deze vrij-
heidsbeneming werd ondergaan ter zake van een ander feit 
dan waarvoor uiteindelijk de veroordeling tot gevangenisstraf 
werd uitgesproken. 

C. en D. Artikel 56, eerste lid, van de Reclasseringsrege-
ling 1970 bepaalt dat een afschrift van het besluit tot voor-
waardelijke invrijheidstelling als verlofpas aan de voorwaar-
delijk in vrijheid gestelde wordt uitgereikt. Het woord „ver-
lofpas" heeft dus geen bijzondere betekenis meer. De daarop 
betrekking hebbende bepalingen en zinsneden kunnen der-
halve vervallen. In het herschreven artikel 16 is thans bepaald 
dat aan de betrokkene onverwijld een afschrift van elk te 
zijnen aanzien genomen besluit wordt uitgereikt. 

E. De nieuwe artikelen \5c-\5h zijn reeds besproken in 
par. 4 van deze memorie. Zij voorzien in een beroepsproce-
dure voor het geval dat de veroordeelde niet op het vroegst 
daarvoor in aanmerking komende tijdstip voorwaardelijk in 
vrijheid is gesteld dan wel de voorwaardelijke invrijheidstel-
ling is geschorst of herroepen. Bij de verschillende artikelen 
wordt nog het volgende opgemerkt. 

Artikel 15c. Mocht met het oog op de in artikel 15c, der-
de lid, voorziene besluitvorming nog behoefte bestaan aan 
nadere regels, dan zullen daartoe de artikelen 54-59 van de 
Reclasseringsregeling 1970 kunnen worden aangevuld. (Zie 
ook artikel 17 van het Wetboek van Strafrecht). 

Duidelijk moge nog eens worden gesteld, dat de veroor-
deelde ook beroep zal kunnen instellen tegen een latere be-
slissing om hem (nog) niet voorwaardelijk in vrijheid te 
stellen, indien hij daarvan bij een eerdere beslissing van die 
aard, om welke reden dan ook, heeft afgezien. 

Artikel 15d. Het beroep zal kunnen worden ingesteld bij 
aangetekende brief (vgl. artikel 449, tweede lid, van het Wet-
boek van Strafvordering). Aan de verzending daarvan zal de 
gestichtsdirectie uiteraard medewerking verlenen. Het rechts-
middel kan ook worden ingesteld op de wijze als in artikel 450, 
eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering is omschreven, 
namelijk door het afleggen van een verklaring ter griffie van 
het gerechtshof door een advocaat of iemand anders, die daar-
toe door de veroordeelde is gemachtigd. 

file:///5c-/5h
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Om te voorkomen dat het hof beroepschriften moet behan-

delen, die inmiddels hun zin hebben verloren omdat de vrij-
heidsbeneming van de veroordeelde, al voordat de zaak door 
het hof kon worden onderzocht, werd beëindigd, is in het 
laatste lid van artikel I5d bepaald, dat het beroep in zo'n geval 
komt te vervallen. Deze bepaling zal onder meer toepassing 
kunnen vinden in gevallen waarin de schorsing van de voor-
waardelijke invrijheidstelling slechts van korte duur is geweest 
en niet door een herroeping werd gevolgd (in artikel 15g is 
artikel \5d van overeenkomstige toepassing verklaard). 

Artikel 15e. Bij de door de Minister aan het hof te zenden 
stukken valt onder meer te denken aan de stukken en het 
advies van de reclasseringsraad bedoeld in artikel 54, tweede 
lid, van de Reclasseringsregeling 1970. Eventueel zullen krach-
tens artikel 17 van het Wetboek van Strafrecht omtrent dit 
onderwerp nadere voorschriften kunnen worden gegeven. 

De wenselijkheid om de bij het gerechtshof te Arnhem in 
te stellen penitentiaire kamer met de behandeling van het 
beroep te belasten, werd reeds toegelicht in het algemeen ge-
deelte van deze memorie. Deze kamer zal dus, behalve uit 
drie raadsheren van het hof, bestaan uit twee niet tot de 
rechterlijke macht behorende deskundige leden. Bij de samen-
stelling en bezetting van de kamer zal uiteraard met de 
bijzondere taak die het hof in het wetsontwerp wordt opge-
dragen rekening worden gehouden. 

De regeling van de rechtsgang bij het hof sluit in grote lijnen 
aan bij die welke is neergelegd in de artikelen 14/ en 14; van 
het Wetboek van Strafrecht (de procedure die wordt gevolgd 
indien last tot tenuitvoerlegging van een voorwaardelijk opge-
legde straf is gevorderd). Het hof stelt de veroordeelde in de 
gelegenheid het beroep toe te lichten. Verder is bepaald dat 
het hof hem op zijn verzoek een raadsman kan toevoegen. 
De veroordeelde en zijn raadsman zullen vooraf van de 
stukken kennis kunnen nemen. Het voorstel, om artikel 14/ 
eerste lid, van toepassing te verklaren, brengt nog mede dat 
het onderzoek plaats vindt met gesloten deuren, met dien ver-
stande dat de veroordeelde kan verzoeken dat het onderzoek 
in het openbaar zal worden gehouden. Het hof moet dan be-
slissen of en in hoever aan dat verzoek zal worden voldaan. 
De beslissing van het hof wordt echter altijd in het openbaar 
uitgesproken (zie artikel 15/, tweede lid). 

Het hof zal, hetzij ambtshalve, hetzij op vordering van de 
procureur-generaal, of op verzoek van de veroordeelde of 
diens raadsman, ook andere personen kunnen horen. Te den-
ken valt hierbij aan medewerkers van reclasseringsorganisaties, 
ambtenaren van het departement van Justitie die een toelich-
ting kunnen geven op het beleid dat bij het verlenen van 
voorwaardelijke invrijheidstelling in vergelijkbare gevallen 
wordt gevolgd en psychiatrisch geschoolde deskundigen. 

Artikel 15f. Indien het hof van mening is dat de beslissing 
van de Minister niet in stand kan blijven, vernietigt het deze 
en geeft het, al dan niet onder het stellen van een bepaalde 
termijn, last dat alsnog tot de voorwaardelijke invrijheidstelling 
van de veroordeelde zal worden overgegaan. Het eigenlijke 
besluit tot voorwaardelijke invrijheidstelling, dus ook de vast-
stelling van eventuele bijzondere voorwaarden en de aanwijzing 
van een bepaalde reclasseringsinstelling die met de verlening 
van hulp en steun wordt belast, blijft voorbehouden aan de 
Minister. Dit volgt uit artikel 16. 

F. Verwezen wordt naar de toelichting op artikel I, onder 
Cen D. 

Artikel II 
A-D. Het voorstel om artikel 15 van de Beginselenwet 

gevangeniswezen te schrappen en de artikelen 17, 18, 20 en 30 
aan te passen vloeit rechtstreeks voort uit de in artikel I, onder 
A, voorgestelde wetswijziging; een nadere toelichting lijkt dan 
ook niet nodig. 

Artikel III 
Mocht het onderhavige wetsontwerp op een eerder tijdstip 

in openbare behandeling bij de Tweede Kamer der Staten-
Generaal komen dan het wetsontwerp tot wijziging van de 
wettelijke voorschriften inzake de terbeschikkingstelling, dan 
zal alsnog een zelfstandig nieuw artikel in de Wet op de rech-
terlijke organisatie worden voorgesteld. Voorlopig lijkt het 
echter het meest praktisch aan het laatstgenoemde wetsontwerp 
te refereren. 

Artikel IV 
In artikel 7, derde lid, onder c, en artikel 9, eerste lid, van 

de Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen 
omtrent het gedrag zijn enkele bijzondere voorschriften ge-
geven, die betrekking hebben op vrijheidsstraffen welke met 
toepassing van de artikelen 13-13a" van het Wetboek van 
Strafrecht zijn opgelegd en ondergaan. Het is derhalve nodig 
deze artikelen aan de inhoud van het wetsontwerp aan te pas-
sen. Omdat de schrapping zonder meer van deze voorschriften 
echter ongewenste consequenties zou hebben voor de jeugdige 
veroordeelden, die zij betreffen (namelijk verlenging van de 
termijn waarna het strafblad uit het strafregister wordt ver-
wijderd van vier tot acht jaar) zal deze wetswijziging pas in 
werking kunnen treden wanneer die voorschriften in de prak-
tijk zijn „uitgewerkt", met andere woorden nadat vier jaar ver-
lopen zijn sedert de laatste gedetineerde met toepassing van 
artikel 13 zijn straf in Zutphen heeft ondergaan. Met het oog 
daarop is in artikel VII van het wetsontwerp bepaald dat arti-
kel IV in werking treedt op een door Ons te bepalen tijdstip. 

Artikel V 
Dit artikel bevat een bepaling van overgangsrecht. Op 

grond daarvan zal onder meer de bijzondere v.i. regeling van 
artikel 13c van toepassing blijven op veroordeelden, die zich 
ten tijde van de inwerkingtreding van de in artikel I, onder A, 
voorgestelde wetswijziging in de bijzondere jeugdgevangenis 
te Zutphen bevonden uit hoofde van een bevel als bedoeld in 
de artikelen 13 en 13a van het Wetboek van Strafrecht als-
mede op veroordeelden ten aanzien van wie zo'n bevel is 
gegeven zonder dat aan dat bevel op het tijdstip van inwerking-
treding van de wet reeds uitvoering kon worden gegeven (b.v. 
omdat de veroordeling nog niet onherroepelijk was). 

Artikel VI 
Deze overgangsbepaling is reeds in § 3 van het algemeen 

gedeelte van deze memorie toegelicht. Zij is dus alleen relevant 
voor de gevallen waarin artikel 27 van het Wetboek van 
Strafrecht zoals het vóór de totstandkoming van de Wet van 
26 oktober 1973, Stb. 509, luidde, toepassing heeft gevonden. 

Artikel VII 
In verband met de instelling van een bijzondere kamer bij 

het gerechtshof te Arnhem en de daarvoor noodzakelijke 
uitvoeringsvoorschriften, zal het wetsontwerp, indien eenmaal 
wet geworden, niet onmiddellijk in zijn geheel in werking 
kunnen treden. Het zou echter minder wenselijk zijn indien 
de voorgenomen medeberekening van de voorlopige hechtenis 
voor de v.i. termijn en de afschaffing van de bijzondere 
wettelijke voorschriften met betrekking tot de jeugdgevangenis 
te Zutphen daardoor zouden worden opgehouden. Om deze 
reden wordt dan ook voorgesteld artikel I, onderdelen A-D, 
en de artikelen II, V en VI afzonderlijk op het vroegst moge-
lijke tijdstip in werking te doen treden. 

Bij de inwerkingtreding van het gewijzigde artikel 15, eerste 
lid, zal niet uit het oog mogen worden verloren dat een aantal 
tot gevangenisstraf veroordeelden, die preventieve hechtenis 
hebben ondergaan, op een vroeger ogenblik voor voorwaarde-
lijke invrijheidstelling in aanmerking zullen komen dan aan-
vankelijk kon worden voorzien. Om die invrijheidstelling zo 
spoedig mogelijk na het tijdstip van inwerkingtreding van de 
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voorgestelde wetswijziging te kunnen doen plaatshebben, zal 
de in artikel 54 van de Reclasseringsregeling 1970 voorgeschre-
ven procedure zonodig in die gevallen op de op handen zijnde 
wetswijziging moeten anticiperen. 

De in het wetsontwerp in artikel I, onder E, voorziene 
beroepsregeling zal bij haar inwerkingtreding zoveel mogelijk 
mede moeten worden toegepast op gevangenisstraffen waarvan 
de tenuitvoerlegging op dat tijdstip reeds loopt. Dit houdt 
onder meer in dat negen maanden na het vroegst mogelijke 
tijdstip waarop v.i. had kunnen worden verleend - ook al viel 
dit tijdstip vóór de inwerkingtreding van die regeling - over-
eenkomstig artikel 15c, laatste lid, opnieuw over de voor-
waardelijke invrijheidstelling moet zijn beslist, tegen welke be-
slissing dan beroep op het hof openstaat. In het geval van her-
roeping geldt mutatis mutandis hetzelfde, met dien verstande 
dat de termijn dan drie maanden bedraagt en begint te lopen 
op het tijdstip dat de tenuitvoerlegging van het strafrestant 
werd hervat. 

De Minister van Justitie, 
VAN AGT. 

De Staatsecretaris van Justitie, 
J. F. GLASTRA VAN LOON. 


