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Nota naar aanleiding van het eindverslag van de vaste Commissie voor 
Justitie omtrent het ontwerp van wet Wijziging van enige artikelen van het 
Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, de Luchtvaartram 
penwet, de Wet op de economische delicten, de Advocatenwet, de Wet op 
de tandheelkundige inrichtingen, de Oorlogswet voor Nederland, de Nood-
wet rechtspleging en de Uitleveringswet (Ingezonden 2 mei 1975) 

De leden van de fractie van de C.H.U. stelden de vraag of de ondergetekende 
bereid is een wetsontwerp voor te bereiden, waarbij in het Wetboek van 
Strafvordering een bepaling wordt opgenomen, dat rechters of raadsheren 
die op enigerlei wijze betrokken zijn geweest bij het voorbereidend onder-
zoek bij strafzaken dan wel bij uitspraken op bezwaarschriften geen deel mo-
gen nemen aan het onderzoek ter terechtzitting. In dit verband zeiden zij de 
schrapping van artikel 268, tweede lid, Sv., welke plaats had bij de Wet van 
26 oktober 1973, Stb. 509, tot herziening van de wettelijke regeling van de 
voorlopige hechtenis, te betreuren. 

Zowel bij de schriftelijke als mondelinge behandeling van de laatstge-
noemde wet is de ondergetekende uitvoerig ingegaan op de redenen die tot 
de schrapping van artikel 268, tweede lid, Sv. hebben geleid. Hij moge in dit 
verband verwijzen naar de memorie van antwoord op het voorlopig verslag 
van de Tweede Kamer (zie Kamerstukken 9994, nr. 8, blz. 4, rechterkolom en 
blz. 5, linkerkolom), alsmede naar het Verslag van de Handelingen van de 
Eerste Kamer van 23 oktober 1973 (blz. 27). De redenen voor schrapping wa-
ren kort samengevat, de volgende: 

Het voorschrift van artikel 268, tweede lid, Sv., dat de rechtbank op de 
strafzitting 'bij voorkeur' moest zijn samengesteld uit rechters die nog niet 
over de zaak in het het voorbereidend onderzoek hadden geoordeeld, leidde 
er in de praktijk toe dat de verdachte telkens met andere rechters werd ge-
confronteerd; in het stadium van het voorbereidend onderzoek met de rech-
ter-commissarisen leden van de civiele kamer, die over zijn gevangenhou-
ding beslisten; op de terechtzitting met leden van de strafkamer, leder van 
die rechters moest zich tussen talrijke andere zaken door opnieuw in de 
strafzaak en het dossier verdiepen. Voor de verdachte maakte dit de proces-
gang er niet doorzichtiger op, terwijl de behandeling van de strafzaak meer 
tijd vroeg naarmate meer rechters zich moesten inwerken. 

De nieuwe wet maakte handhaving van artikel 268, tweede lid, in het bij-
zonder in zaken waarin voorlopige hechtenis was toegepast, ook daarom 
minder gewenst omdat volgens artikel 67 a, derde lid, Sv. (nieuw) een bevel 
tot voorlopige hechtenis achterwege dient te blijven, wanneer ernstig reke-
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ning moet worden gehouden met de mogelijkheid dat aan de verdachte in 
geval van veroordeling geen onvoorwaardelijke vrijheidsstraf of tot vrij-
heidsbeneming strekkende maatregel zal worden opgelegd, dan wel die 
straf of maatregel van kortere duur zal zijn dan het bevel tot voorlopige 
hechtenis. Deze bepaling drong in de richting om dezelfde rechter te laten 
oordelen over de voorlopige hechtenis en over de zaak ter terechtzitting. 

De ondergetekende meent dat deze overwegingen hun geldigheid hebben 
behouden. Hij ziet dan ook geen aanleiding om de indiening van een wets-
ontwerp als bedoeld door de in het eindverslag aan het woord zijnde leden te 
bevorderen. Hij herinnert er overigens aan, dat het vervallen artikel 268, 
tweede lid, Sv. niet imperatief was gesteld. Ook naar het toen bestaande 
recht konden dezelfde rechters, die eerder met de zaak bemoeienis hadden 
gehad, aan de berechting deelnemen. Anderzijds kunnen gerechten die 
zulks preferen de vroeger bestaande praktijk continueren. Het nieuwe artikel 
268 laat hen in dit opzicht vrij, zij het dat gehandhaafd bleef het voorschrift 
dat de rechter-commissaris op straffe van nietigheid niet aan het onderzoek 
op de terechtzitting deelneemt. 

De Ministervan Justitie, 
Van Agt 
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