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De vroegere stukken zijn gedrukt 
in de zitting 1973-1974 Algemeen 

§ 1 . Het verheugt de ondergetekenden, dat talrijke leden van de vaste 
Commissie voor Justitie blijkens het voorlopig verslag omtrent bovengenoemd 
wetsontwerp konden instemmen met de voorgestelde wetswijzigingen. 
Deze wijzigingen hebben onder meer tot doel de gegroeide ongelijkheid 
van strafduur voor jeugdigen op te heffen en om de rechtspositieregeling 
van de gedetineerden te verbeteren door het openen van een beroeps-
mogelijkheid tegen beslissingen tot afwijzing, schorsing of herroeping van 
de voorwaardelijke invrijheidstelling. 

Deze leden informeerden naar de richtlijnen voor het beleid ten aanzien 
van de zeer lang gestraften. 

Specifieke richtlijnen zijn in voorbereiding omtrent de selectie en detentie-
begeleiding van veroordeelden met een lange gevangenisstraf en van tot 
gevangenisstraf veroordeelden die tevens ter beschikking van de Regering 
zijn gesteld. Deze ontwerp-richtlijnen beogen de bestaande procedure voor 
de plaatsing en de behandeling, alsmede de begeleiding tijdens de detentie, 
van deze categorieën veroordeelden verder uit te bouwen. De bedoeling is 
te waarborgen, dat het verloop van de detentie wordt gevolgd op zodanige 
wijze dat de noodzaak tot het nemen van maatregelen tijdig zal worden 
gesignaleerd. In de procedure vervult het Penitentiair Selectiecentrum te 
's-Gravenhage, dat in het algemeen belast is met de selectie en detentie-
begeleiding van tot vrijheidsstraf veroordeelden, een coördinerende functie. 
Dit centrum zal hierbij nauw samenwerken met de Psychiatrische Observatie-
kliniek van het gevangeniswezen te Utrecht en met het Selectie-instituut 
voor ter beschikking van de Regering gestelden. 

De ontwerp-richtlijnen leggen een reeds gegroeide praktijk vast. Zij 
houden in, dat veroordeelden tot gevangenisstraffen van zes jaar of langer 
(met inbegrip van de tijd doorgebracht in voorlopige hechtenis) altijd ter 
klinische observatie worden opgenomen. In een latere fase van de detentie 
zal dit onderzoek in beginsel worden herhaald, om na te gaan welke resul-
taten de penitentiaire behandeling heeft gehad en welke nadere aanbeve-
lingen met betrekking tot de verdere opvang moeten worden gedaan. Te 
denken valt aan maatregelen voor de opvang in de inrichting van verblijf, 
overplaatsing naar een andere inrichting van het gevangeniswezen, plaatsing 
in een inrichting voor ter beschikking van de Regering gestelden of ver-
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vroeging van de datum van (voorwaardelijke) invrijheidstelling door middel 
van gratie. Ook gedetineerden met een kortere straf dan 6 jaar zullen, indien 
daartoe aanleiding bestaat, klinisch worden geobserveerd. De ontworpen 
richtlijnen schrijven verder voor, dat de directeur van de inrichting over 
iedere langgestrafte (3 jaar en meer) periodiek rapporteert. De vaststelling 
van deze richtlijnen zal binnen niet al te lange tijd geschieden. Aan hun 
inhoud zal bekendheid worden gegeven. 

In antwoord op de voorts door deze leden gestelde vragen inzake de 
bestemming en het regiem van de jeugdgevangenis te Zutphen wordt het 
volgende opgemerkt. 

In 1971 is de jeugdgevangenis te Vught aangewezen voor kortgestrafte 
veroordeelden met een werkelijke straftijd van maximaal zes maanden en 
de jeugdgevangenis te Zutphen voor veroordeelden met een langere straftijd. 
Een onderscheiding naar strafduur tussen inrichtingen voor kort- en langer-
gestraften is uiteraard betrekkelijk willekeurig. Bij de bepaling ervan moet 
onder meer rekening worden gehouden met de aantallen kort- en langer-
gestraften en de capaciteit van de inrichtingen. Om op schommelingen in die 
aantallen doelmatig te kunnen reageren is onlangs een regeling getroffen in 
die zin dat de grens voor plaatsing in de jeugdgevangenis te Vught kan 
variëren tussen ten minste vier en ten hoogste zes maanden werkelijke straf-
tijd. Op het ogenblik is de jeugdgevangenis te Zutphen bestemd voor jeugdige 
veroordeelden met een werkelijke straftijd van meer dan vijf maanden. 

Het regime in de inrichting te Zutphen is gebaseerd op een verdeling van 
gedetineerden in kleine leefeenheden (men werkt met zes gescheiden 
groepen gedetineerden), waarbij voor bepaalde activiteiten de verdeling in 
deze leefeenheden wordt doorbroken. 

De scholing in vakbekwaamheid wordt gehandhaafd. Bij de arbeid volgen 
de jeugdigen een vakopleiding, die zo nodig na de detentie wordt voortgezet. 
Hiertoe wordt nauw samengewerkt met de gewestelijke arbeidsbureaus. 

De penitentiaire behandeling in de jeugdgevangenis te Zutphen vraagt om 
de mogelijkheid dat bepaalde gedetineerden de laatste fase van de straftijd 
(twee a drie maanden) in een open afdeling doorbrengen. Hiertoe is destijds 
de open afdeling 'De Rozenhof' in het leven geroepen. Het is van groot 
belang gebleken dat, ter wille van de continuïteit in de bejegening, deze 
afdeling nauw verbonden blijft aan het moedergesticht. Wel is het de 
bedoeling om in bijzondere gevallen kortgestrafte jeugdigen die elders 
verbleven eveneens in 'De Rozenhof' op te nemen. De capaciteit laat zulks 
naar het zich laat aanzien toe. 

Op de grens van zes maanden tussen korte en langere straffen is hierboven 
reeds ingegaan. Daaraan kan nog worden toegevoegd, dat uitgangspunt is 
jeugdige, langergestrafte, veroordeelden, indien zij daarvoor geschikt zijn, 
zoveel mogelijk in de inrichting te Zutphen te plaatsen (het kan zijn dat daar-
van in uitzonderingsgevallen moet worden afgezien, bij voorbeeld om 
ongewenst contact tussen bepaalde jeugdige veroordeelden te vermijden). 

Uit het vervallen van artikel 13 moet inderdaad de konsekwentie worden 
getrokken dat de rechter geen rechtstreekse bemoeienis meer heeft met de 
plaats waar de jeugdige gedetineerde zijn straf ondergaat. De beslissing 
daaromtrent zal afhangen van strafduur en leeftijd, waarbij in individuele 
gevallen afwijkingen mogelijk zijn op grond van de persoonlijkheid van de 
veroordeelde en de omstandigheden waarin hij verkeert. Plaatsing geschiedt 
in overleg tussen de penitentiaire consulenten, die rechtstreekse contacten 
hebben met de inrichtingsfunctionarissen en de gedetineerden, en het open-
baar ministerie. Op dit punt is er dus geen wezenlijk verschil tussen het beleid 
ten aanzien van jeugdige veroordeelden en volwassenen bij de toepassing 
van de regels van het penitentiaire recht. 

De ondergetekenden zijn verheugd, dat het voorstel om de voorlopige 
hechtenis mede te berekenen bij de bepaling van het tijdstip waarop een tot 
gevangenisstraf veroordeelde voorwaardelijk in vrijheid kan worden gesteld, 
de instemming had van de in het verslag aan het woord zijnde talrijke leden. 
Nu sedert 1 januari 1974, ingevolge artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht 
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zoals herschreven bij de Wet van 26 oktober 1973, Stb. 509, de voorlopige 
hechtenis altijd in mindering moet worden gebracht bij de uitvoering van de 
straf, ligt het voor de hand dat daarmede ook rekening wordt gehouden bij 
het bepalen van het tijdstip waarop de veroordeelde v.i. kan worden verleend. 
Hierop is terecht op een andere plaats in het voorlopig verslag gewezen. 

De ondergetekenden volgen met belangstelling het proces van heroriëntatie 
omtrent de uitgangspunten van de v.i., dat in kringen van gevangeniswezen 
en reclassering op gang is gekomen. Waar dit mogelijk is, zullen zij eraan 
medewerken, dat dit proces een neerslag vindt in voorstellen tot wets-
wijziging. Met de in het onderhavige wetsontwerp neergelegde voorstellen, 
die naar hun mening niet konden wachten op een herijking van het gehele 
instituut van de v.i., is dan ook zeker niet het laatste woord gesproken. De 
heroriëntatie van de v.i. zal intussen niet los mogen worden gezien van de 
herbezinning op de plaats en de taak van de reclassering, waarover thans in 
een breed kader een discussie gaande is. Het zal vermoedelijk nog wel enige 
tijd duren voordat deze gedachtenwisseling afgerond is. 

Zoals de eerste ondergetekende reeds in de memorie van toelichting bij de 
begroting van zijn departement voor het dienstjaar 1975 heeft medegedeeld 
(zie blz. 30), heeft de Minister van Binnenlandse Zaken onlangs laten weten 
dat ook hij zich in principe met de hoofdlijnen van de voorstellen kan 
verenigen, welke een ambtelijke werkgroep heeft gedaan inzake het ver-
strekken van justitiële gegevens met het oog op sollicitaties naar functies bij 
de overheid of bij aan de overheid verwante instellingen. De bedoeling is 
onder meer de termijnen te verkorten gedurende welke over sollicitanten naar 
een functie in de (semi-)overheidssfeer inlichtingen uit de registers van de 
justitiële documentatiedienst worden gegeven. Ook wordt gestreefd naar een 
verbetering van de procedure van het verstrekken van inlichtingen over 
justitiële antecedenten, in geval van sollicitaties bij overheidsorganen. Het in 
de memorie van toelichting aangekondigde overleg met de andere departe-
menten maakt goede vorderingen. 

De materie van een eventuele regeling op het verstrekken van inlichtingen 
uit de politieregisters wordt bestudeerd in samenhang met het interimrapport 
van de staatscommissie bescherming persoonlijke levenssfeer in verband met 
persoonsregistraties. Met het Ministerie van Binnenlandse Zaken is hierom-
trent overleg gaande. 

De gedetineerde kan in beginsel de v.i. niet weigeren. Op dit punt is er 
geen verschil met bij voorbeeld het besluit van de rechter tot het opleggen 
van een voorwaardelijke straf of de beslissing van de Kroon tot het verlenen 
van gratie (onder voorwaarden) welke door de verdachte c.q. de veroordeelde 
evenmin kan worden geweigerd. Wel zal de veroordeelde die van te voren te 
kennen geeft dat hij niet van plan is zich aan eventueel hem te stellen voor-
waarden te houden en ook geen enkele begeleiding wenst te aanvaarden na 
het tijdstip van de invrijheidstelling doorgaans met meer aarzeling voor v.i. in 
aanmerking worden gebracht dan de veroordeelde die zich wel coöperatief 
opstelt. Het kan zijn dat de houding van de veroordeelde mede wordt 
bepaald door de duur van het strafrestant dat hij nog moet ondergaan. 

De mogelijkheid van beroep op de in te stellen penitentiaire kamer van 
het gerechtshof te Arnhem, die in het wetsontwerp is voorzien tegen 
beslissingen tot afwijzing, herroeping dan wel schorsing van de v.i., zal naar 
het de ondergetekenden voorkomt niet behoeven te leiden tot een overbelas-
ting van die kamer. Weliswaar zal bij afwijzing van het beroep dit na 
9 maanden (indien geen v.i. was verleend) c.q. na 3 maanden (indien de 
v.i. was herroepen of geschorst) kunnen worden herhaald, dat wil dus 
zeggen na een betrekkelijk kort tijdsverloop, maar het gaat hierbij om, abso-
luut gezien, kleine aantallen. Zoals reeds in de memorie van toelichting bij 
het wetsontwerp is aangegeven (zie blz. 7, voetnoot 2), bedroeg het aantal 
afwijzingen, herroepingen en schorsingen van de v.i. in 1972 te zamen 
92. Voor 1973 was het getal 96. Hiervan moet een niet onaanzienlijk 
percentage betrekking hebben gehad op strafrestanten van minder dan 
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9 c.q. 3 maanden ' . Bovendien zullen in het geval van herhaald beroep 
de leden van de penitentiaire kamer van het hof doorgaans al met de zaak 
bekend zijn, zodat de behandeling in verhouding minder tijd kost. Ten slotte 
zou, indien de penitentiaire kamer toch overbelast dreigt te raken, gedacht 
kunnen worden aan een uitbreiding van die kamer, bij voorbeeld door het 
benoemen van raadsheren-plaatsvervangers die in het bijzonder aan het 
werk van die kamer zullen deelnemen. Overigens zullen ook andere leden 
van het hof dan de leden van de strafkamer zitting kunnen nemen in de 
penitentiaire kamer. Het wetsontwerp laat hiertoe de gelegenheid open. 

Voor het antwoord op de vraag hoeveel administratieve beslissingen 
jaarlijks worden genomen ten aanzien van de v.i., dus met inbegrip van 
herroepingen en schorsingen, moge worden verwezen naar de memorie van 
toelichting bij het wetsontwerp waar cijfers over de jaren 1968-1972 zijn 
gegeven (zie blz. 7, voetnoot 2). Voor het jaar 1973 kan deze opgave als 
volgt worden aangevuld: 

Voorwaardelijke invrijheidstelling. In 1973 genomen beslissingen 

Verleend Afgewezen Herroepen Geschorst Voorwaarden 
gewijzigd 

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

333 21 57 18 54 8 

Betwijfeld werd of het in alle gevallen wel mogelijk zal zijn de hand te 
houden aan het ontwerp-artikel 15c, eerste lid, dat uiterlijk veertien dagen 
voor het aanbreken van het tijdstip waarop v.i. kan worden verleend daar-
omtrent een beslissing moet zijn genomen. De vraag rees of beroep op het 
hof te Arnhem kan worden ingesteld, indien de beslissing niet tijdig is 
genomen. De ondergetekenden merken dienaangaande het volgende op. 

De procedure die aan de beslissing omtrent de v.i. voorafgaat is arbeids-
intensief. Volgens artikel 54 van de Reclasseringsregeling 1970 doet de 
directeur van de inrichting waar de straf ten uitvoer wordt gelegd ten minste 
twee maanden vóór de expiratiedatum van de straf aan de reclasseringsraad 
een gemotiveerd voorstel omtrent de voorwaardelijke invrijheidstelling 
toekomen. De raad zendt de stukken onder toevoeging van zijn advies en het 
advies van de reclasseringsinstelling, die met de opvang van de gedetineerde 
is belast, aan het Ministerie van Justitie toe. Indien dan nog nadere inlich-
tingen moeten worden ingewonnen, kan het voorkomen dat in sommige 
gevallen de beslissing omtrent de v.i. niet of slechts korte tijd voor het 
aanbreken van de vroegst mogelijke v.i.-datum genomen kan worden. 

Om de veroordeelde in staat te stellen ook dan onverwijld in beroep te 
komen wanneer de beslissing omtrent het verlenen van v.i. bij uitzondering 
niet binnen de in artikel 15c, eerste lid, bedoelde termijn is genomen, is het 
tweede lid van dit artikel in de bij deze memorie gevoegde nota van wijzi-
gingen aangevuld. Deze aanvulling houdt in, dat met een beslissing om de 
veroordeelde niet of nog niet voorwaardelijk in vrijheid te stellen wordt 
gelijkgesteld: het niet geven van enige beslissing binnen de wettelijk daartoe 
gestelde termijn, dat wil dus zeggen uiterlijk veertien dagen vóór het aan-
breken van de v.i.-datum (vgl. artikel 3 van de Wet beroep administratieve 
beschikkingen). Hiermede is aangesloten bij een suggestie die in het voor-
lopig verslag is gedaan. Opgemerkt wordt nog dat volgens artikel 16 Sr., 
zoals het in het wetsontwerp is herschreven, de beslissing om de veroor-
deelde al dan niet (of nog niet) voorwaardelijk in vrijheid te stellen c.q. om 

1 Deze veronderstelling berust op het aantal 
opgelegde gevangenisstraffen van driejaar 
of langer in de jaren 1966-1971: In totaal 
waren dit er 271, waarvan 79 betrekking 
hadden op gevangenisstraffen van vijf jaar of 
langer. 
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de v.i. te schorsen of te herroepen, hem onverwijld moet worden mede-
gedeeld. Het lijkt dan ook overbodig artikel 15c, eerste lid, aldus te wijzigen, 
dat uiterlijk veertien dagen voor het verstrijken van de in artikel 15, eerste 
lid, genoemde termijn aan de veroordeelde moet worden medegedeeld of 
hij al dan niet in vrijheid zal worden gesteld. 

§ 2. Zeer vele leden die in het algemeen met instemming van het wetsont-
werp hadden kennis genomen, meenden te moeten betwisten, dat het advies 
van de commissie-Pompe uit 1952 over de voorwaardelijke invrijheidstelling 
geheel achterhaald zou zijn omdat sedert dat jaar de (langdurige) gevangenis-
straffen aanmerkelijk zijn teruggelopen. Zij maakten gaarne de overwegingen 
van de commissie-Pompe tot de hunne, waar deze in haar rapport stelt, dat 
verkorting der termijnen, waarna voorwaardelijke invrijheidstelling mogelijk 
is, vooral voor de lange gevangenistraffen gewenst is om de ongewenste 
nevengevolgen van die straffen, zoals de deformering van de persoonlijkheid, 
verbittering, onherstelbare schade aan huwelijks- en gezinsverhoudingen 
en aanmerkelijke vermindering van geschiktheid tot leven en werken in de 
vrije maatschappij, tot een minimum te beperken. In dit verband herinnerden 
zij aan de mededeling van de ambtsvoorganger van de eerste ondergetekende 
in de memorie van toelichting bij de Justitiebegroting voor het dienstjaar 
1970 (zitting 1969-1970, 10 300, hoofdstuk VI, blz. 4, linkerkolom) dat een 
wetswijziging op het stuk van de voorwaardelijke veroordeling en de 
voorwaardelijke invrijheidstelling in voorbereiding was. Daarbij zou o.a. 
de mogelijkheid worden geopend dat de rechter zich bij het stellen van een 
proeftijd en bijzondere voorwaarden nog niet aanstonds behoeft uit te 
spreken over de straf die eventueel zal moeten worden ondergaan (het stelsel 
van 'probation'). 

Tevens zou een zekere verruiming van de mogelijkheid tot voorwaardelijke 
invrijheidstelling van langgestraften worden overwogen. Gevraagd werd of 
de ondergetekenden bereid zijn de hier vermelde toezegging van de toen-
malige Minister van Justitie, C. H. F. Polak, alsnog gestand te doen, wat dus 
zou inhouden een verruiming van de mogelijkheid tot voorwaardelijke invrij-
heidstelling van langgestraften (levenslang gestraften daaronder begrepen) 
en de invoering van een wettelijk stelsel van 'probation'. 

De ondergetekenden zouden naar aanleiding van het vorenstaande het 
volgende willen opmerken. Ook zij kunnen zich verenigen met de bezwaren 
die destijds tegen de langdurige vrijheidsstraf in het rapport van de 
commissie-Pompe zijn aangevoerd. In dat rapport is erop gewezen, dat een 
zeer lange vrijheidsstraf funeste gevolgen kan hebben zowel voor de persoon 
van de veroordeelde als voor zijn omgeving. Sedert 1952, toen het rapport 
van de commissie-Pompe verscheen, is er veel veranderd in de praktijk van 
de straftoemeting. Te constateren valt, dat het aantal veroordeelden tot 
langdurige vrijheidsstraffen sterk is verminderd. Uit het in de memorie van 
toelichting gegeven overzicht van de duur der onvoorwaardelijke gevangenis-
straffen blijkt, dat in 1959 in 0,9% van alle strafzaken waarin een onvoor-
waardelijke gevangenisstraf werd opgelegd een gevangenisstraf van 3 jaar en 
langer werd opgelegd. In 1970 was dit percentage nog slechts 0,3%. In 
absolute cijfers betekende dit dat het aantal veroordelingen tot onvoor-
waardelijke gevangenisstraf van 3 jaar en langer verminderde van 85 tot 35. 
Deze ontwikkeling houdt stellig verband met de invloed die is uitgegaan 
van de ideeën van prof. mr. W. P. J. Pompe. 

Bij het zowel absoluut als relatief sterk teruglopen van het aantal lang-
durige vrijheidsstraffen, kan naar de mening van de ondergetekenden echter 
niet worden ontkend dat de voorstellen van de commissie-Pompe sterk aan 
betekenis hebben ingeboet. De voorstellen van de commissie gingen uit van 
een situatie waarin het opleggen van een middellange tot lange gevangenis-
straf nog min of meer 'normaal' was. Dit blijkt ook hieruit dat de commissie 
de minimum-termijn die moest zijn verstreken alvorens v.i. kon worden ver-
leend van 9 op 12 maanden wilde brengen. 
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De voorstellen van de commissie-Pompe zijn mede achterhaald doordat 
sindsdien nieuwe richtlijnen en procedures ontwikkeld zijn voor de verlening 
van gratie aan langgestraften. In individuele gevallen waarin voortzetting van 
de vrijheidsbeneming, vóórdat v.i. kan worden verleend, ongewenst moet 
worden geacht, omdat zij de reclasseringskansen van de veroordeelde dreigt 
te schaden, zal verlening van gratie onder voorwaarden mogelijk zijn. Uit de 
praktijk blijkt dat een soepele toepassing van de mogelijkheid tot het verlenen 
van (ambtshalve) gratie aan langgestraften een geschikter middel is tot 
het voeren van een genuanceerd beleid bij hun (voorwaardelijke) invrijheids-
stelling op het daarvoor meest aangewezen tijdstip dan een verruiming van de 
wettelijke regeling van de v.i. door deze reeds na verloop van de helft of een 
derde van de straftijd te doen ingaan. Thans is het gebruikelijk, dat ver-
oordeelden met een straf van zes jaar en meer voor wie, nadat een derde 
van de straftijd is verstreken, een gratieverzoek is ingediend, een klinisch 
onderzoek ondergaan, waarbij nagegaan wordt welke resultaten de behan-
deling tijdens de detentie heeft gehad, hoe de psychische gesteldheid van de 
gedetineerde is en welke prognose vanuit penitentiair en reclasserings-
oogpunt kan worden gesteld, mede ter beantwoording van de vraag of 
vervroegde (voorwaardelijke) invrijheidstelling bij wijze van gratie mogelijk is. 
Hieraan kan nog worden toegevoegd dat ingevolge de in het begin van deze 
memorie aangehaalde ontwerp-richtlijnen het onderzoek in een nog breder 
kader zal worden geplaatst, in die zin dat het bij een straf van zes jaar of 
langer altijd zal plaatsvinden, dus niet afhankelijk van een ingediend gratie-
verzoek. Een punt van gewicht is tenslotte dat een genuanceerde aanpak 
ook nodig is in verband met de aanwezigheid van vrij veel buitenlanders 
onder de langgestraften; een automatisch werkende korte v.i.-termijn zou ten 
aanzien van deze tot niet te overziene consequenties kunnen leiden. 

Een wettelijke verruiming van de mogelijkheid van v.i. in die zin dat deze, 
behoudens uitzonderingen, reeds na de helft of een derde van de straftijd 
ingaat, heeft in het algemeen het ongewenste gevolg, dat de feitelijke duur 
van de straf te sterk gaat afwijken van de straf die de rechter heeft opgelegd 
zonder dat in de voorbereiding van het besluit tot v.i.-verlening de rechter 
is betrokken, hetgeen wel bij een beslissing omtrent gratiëring het geval is. 
Op deze wijze zouden ongewenste spanningen in de verhouding tussen 
rechter en administratie kunnen ontstaan. Daarbij moet worden bedacht dat 
het zeer moeilijk zou zijn v.i. te weigeren op het vroegst mogelijke tijdstip. 
De ervaringen met de mogelijkheid tot vervroegde voorwaardelijke invrij-
heidstelling van gedetineerden in de jeugdgevangenis te Zutphen hebben 
wel geleerd, dat verlening van v.i. op een individueel gedifferentieerde wijze, 
als onderdeel en sluitstuk van de behandeling binnen de inrichting, in de 
praktijk niet goed te verwezenlijken is. Ze zou ook moeilijk overeen zijn te 
brengen met de langzamerhand algemeen aanvaarde zienswijze, dat de 
veroordeelde in beginsel aanspraak kan maken op voorwaardelijke invrijheid-
stelling zodra de daarvoor in de wet gestelde termijn is verstreken. De 
gedetineerde die zich van dat tijdstip doorgaans zeer goed bewust is, zal 
meestal weinig geneigd zijn zich positief op te stellen tegenover een verdere 
tenuitvoerlegging van de straf na dat tijdstip. 

Een ander bezwaar tegen een verkorting van de termijn, waarna v.i. 
mogelijk is, tot de helft of een derde van de straftijd is, dat het nog te exe-
cuteren strafrestant bijzonder lang wordt en daarmede ook de proeftijd (die 
volgens de wet een jaar langer is dan het strafrestant). 

De mogelijkheden die het instituut van de gratie biedt voor de vervroegde 
invrijheidstelling van langgestraften maken het naar de mening van de onder-
getekenden evenmin noodzakelijk een wetswijziging te bevorderen waardoor 
veroordeelden tot levenslange gevangenisstraf voorwaardelijk in vrijheid 
kunnen worden gesteld (zonder de tussenliggende fase van gratiëring van de 
levenslange in een tijdelijke gevangenisstraf). 

De levenslange gevangenisstraf is in het commune strafrecht zeer hoge 
uitzondering geworden. 
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Sedert 1962 is slechts in twee gevallen levenslange gevangenisstraf 
opgelegd. De ondergetekenden achten dit een gelukkige ontwikkeling. De 
eerste ondergetekende heeft bij de behandeling van de wetsontwerpen tot 
goedkeuring en uitvoering van de Verdragen van 's-Gravenhage en Montreal 
tot bestrijding van het wederrechtelijk in zijn macht brengen van lucht-
vaartuigen uiting gegeven aan zijn bezwaren tegen het creëren van nieuwe 
delicten in het Wetboek van Strafrecht met als straf levenslang (zie Hand. 
Tweede Kamer 19 december 1972, blz. 70). Het is hem toen gebleken dat 
dit standpunt in de Tweede Kamer in brede kring weerklank vond. Ook zijn 
ambtsvoorganger heeft zich bij de behandeling van een eerder wetsontwerp 
inzake de vliegtuigkaping in deze zin uitgelaten (zie Hand. Tweede Kamer 2 
december 1970, blz. 1492). 

Gaat men nu een wetswijziging bevorderen, waardoor v.i.-verlening van 
levenslange gevangenisstraf mogelijk wordt gemaakt, dan wordt de indruk 
gewekt alsof het hier een nog 'levende' straf binnen ons straffenstelsel 
betreft. Deze indruk zou niet alleen feitelijk onjuist maar ook ongewenst zijn. 
In plaats van een nieuwe modaliteit voor de executie van die straf voor te 
stellen, ligt hst eerder voor de hand om zich te bezinnen op de vraag of deze 
straf als zodanig niet uit ons Wetboek van Strafrecht moet verdwijnen. Deze 
vraag is echter thans niet aan de orde. 

In antwoord op de vraag hoe de ondergetekenden staan tegenover het 
reeds in 1970 aangekondigde wettelijk stelsel van 'Probation' mogen zij 
verwijzen naar hetgeen dienaangaande is medegedeeld in de memorie van 
toelichting bij de rijksbegroting voor het dienstjaar 1973 (Zitting 1972-
12 000, hoofdstuk VI, nr. 2, blz. 5). De voorbereiding van een eventuele 
wetswijziging ter zake is aangehouden totdat de Nederlandse Juristen-
vereniging de gelegenheid heeft gehad zich hierover uit te spreken. Dit is 
inmiddels gebeurd in de algemene vergadering van deze vereniging die op 21 
en 22 juni 1974 te Amsterdam heeft plaatsgehad. Zoals de eerste onder-
getekende in de Eerste Kamer heeft verklaard (zie Hand. 25 juni 1974) zal de 
opstelling van een wetsontwerp, waarop vooraf de rechterlijke macht en 
andere geïnteresseerde organisaties zullen worden gehoord, ter hand worden 
genomen. 

§ 3. Verschillende en enkele leden vroegen of en, zo ja, binnen welk tijds-
bestek een algehele vernieuwing van de v.i.-regeling te verwachten is. 

Zoals de ondergetekenden reeds eerder in deze memorie hebben opgemerkt 
valt in dit stadium nog niet met zekerheid te zeggen tot welke uitkomsten de 
aan de gang zijnde heroriëntatie over de uitgangspunten van de v.i.-regeling 
zal leiden, laat staan dat zij thans reeds een termijn zouden kunnen noemen 
waarbinnen een eventuele algehele vernieuwing van de v.i.-regeling haar 
beslag zal krijgen. De onderhavige voorstellen hebben tot doel enkele 
evidente bezwaren die aan de bestaande regeling kleven weg te nemen en 
tevens de rechtspositie van de gedetineerden te versterken zonder dat daar-
mede wordt vooruitgelopen op een eventueel geheel nieuwe regeling van de 
v.i. Controversiële punten zijn zoveel mogelijk vermeden. De ondergetekenden 
zien dan ook niet in, dat het wetsontwerp de v.i. in een andere richting lijkt 
te sturen dan door de huidige ontwikkeling gerechtvaardigd zou zijn. 

In antwoord op de vraag hoe de ondergetekenden de v.i. en de gewenste 
ontwikkeling daarvan zien, merken zij het volgende op. De ondergetekenden 
onderschrijven de mening, dat de v.i. een mogelijkheid is tot resocialisatie 
van veroordeelden en tevens middel om de nadelige gevolgen van de vrij-
heidsstraf te beperken. Dit uitgangspunt komt ook in het gevoerde v.i.-beleid 
tot uitdrukking. In de eerste plaats pleegt v.i. in de grote meerderheid van de 
gevallen te worden verleend: slechts bij uitzondering wordt tot afwijzing 
besloten. Zo werd v.i. in 1973 in 333 gevallen verleend en slechts in 21 
gevallen afgewezen. In de tweede plaats is het streven erop gericht om, 
afgezien van de algemene wettelijke voorwaarde dat de veroordeelde tijdens 
de proeftijd geen strafbare feiten zal begaan noch zich op andere wijze zal 
misdragen, aan de invrijheidstelling geen andere voorwaarden te verbinden 
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dan die welke rechtstreeks de wederaanpassing van de veroordeelde aan de 
maatschappij beogen te bevorderen, o.a. door hem een vaste woonplaats en 
werkkring te verzekeren en eventueel psychiatrische of medische behande-
ling. Het vorenstaande moge nader worden geïllustreerd aan de hand van het 
volgende overzicht van de inhoud van de bijzondere voorwaarden waaronder 
in 1973 v.i. werd verleend. 

In totaal werd in 1973, zoals reeds is opgemerkt, in 333 gevallen v.i. ver-
leend (exclusief enkele gevallen waarin de voorwaardelijke invrijheidstelling 
gevolgd werd door aansluitende t.b.r.-verpleging). 

In 80 gevallen werd geen enkele bijzondere voorwaarde gesteld. 
In 71 gevallen werd als enige bijzondere voorwaarde gesteld, dat de ver-

oordeelde zou medewerken aan de uitvoering van een in overleg met hem 
opgemaakt reclasseringsplan en daartoe na zijn invrijheidstelling contact zou 
opnemen en onderhouden met een bepaalde reclasseringsinstelling of rijks-
reclasseringsambtenaar. 

In 128 gevallen werd, behalve het verlenen van medewerking aan een 
opgemaakt reclasseringsplan, als voorwaarde gesteld, dat de veroordeelde 
zich zou vestigen op een bepaald adres en/of een bepaalde werkkring zou 
aanvaarden, en niet van adres c.q. werkkring zou veranderen dan na overleg 
met de reclasseringsinstelling. 

In 38 gevallen werd nog als bijzondere voorwaarde gesteld, dat de veroor-
deelde, indien de reclasseringsinstelling dit nodig zou vinden, zich zou stellen 
onder begeleiding c.q. behandeling van een psychiater, psycholoog of 
medicus. 

In 7 gevallen werd al dan niet in combinatie met de hiervoor genoemde 
bijzondere voorwaarden tevens als voorwaarde gesteld, dat de veroordeelde 
geen misbruik zou maken van alcoholhoudende drank. 

In 4 gevallen werd tevens als bijzondere voorwaarde gesteld dat de 
veroordeelde zich na zijn invrijheidstelling zou laten opnemen in een inrich-
ting (vgl. artikel 15 a, tweede lid, Sr.) dan wel zich niet aan opname zou 
onttrekken indien deze achteraf noodzakelijk zou worden geacht. 

In 5 gevallen werden uiteenlopende andere bijzondere voorwaarden 
gesteld, betrekking hebbende op de vestiging van de reclassent en zijn 
contact met bepaalde personen. 

In het licht van het vorenstaande menen de ondergetekenden dat de stelling 
in het voorlopig verslag dat de administratie de verdachte (bedoeld zal zijn: 
de veroordeelde) voorwaarden oplegt die zijn vrijheid meer beperken dan 
nodig is en hem in bijna alle gevallen verplichten tot samenwerking met een 
reclasseringsinstelling, hetgeen in het voorlopig verslag wordt aangeduid als 
'een basis waarop geen enkele hulp te verlenen is, zoals in de praktijk 
gebleken is', feitelijke grondslag mist. Evenmin kunnen zij beamen, dat, zoals 
in het verslag zonder nadere toelichting of bewijsvoering wordt gesteld, het 
verlenen van v.i. aan een veroordeelde die belooft contact te houden met een 
reclasseringsinstelling 'puur zelfbedrog' is en een basis legt 'van waaruit geen 
enkele hulpverlener kan werken'. Het moge zijn, dat reclasseringshulp in het 
algemeen beter niet aan de veroordeelde kan worden opgedrongen, dit wil 
nog niet zeggen dat men daarom maar in het andere uiterste moet vervallen, 
waarbij de hulpverlening een volstrekt vrijblijvend karakter draagt en de 
houding van de veroordeelde tegenover zijn resocialisatie en de bereidheid 
om daaraan naar vermogen mee te werken bij de beoordeling van de beslis-
sing omtrent het verlenen van v.i. geen enkel gewicht in de schaal legt. Hier 
zal in de praktijk naar een middenweg moeten worden gezocht, hetgeen, 
zoals blijkt uit de hierboven gegeven inventarisatie van beslissingen tot het 
verlenen van v.i., naar het oordeel van de ondergetekenden ook gebeurt. De 
vraag of zij andere criteria zien die 'met meer werkelijkheidszin en billijkheid' 
kunnen worden gehanteerd, beantwoorden zij, in het verband waarin zij is 
gesteld, ontkennend. Vanzelfsprekend aanvaarden zij dat in de praktijk 
onvermijdelijk fouten zullen worden gemaakt; een nauwgezette werkwijze 
blijft nodig. 
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In het stelsel van het wetsontwerp is aan de veroordeelde een recht van 
beroep toegekend op het hof te Arnhem in alle gevallen waarin, hetzij door 
het afwijzen van de v.i., hetzij door schorsing of herroeping daarvan, de 
detentie wordt voortgezet of hervat. Het hof zal, terwijl het alle relevante 
omstandigheden in aanmerking neemt, moeten nagaan of de voortzetting c.q. 
hervatting van de vrijheidsbeneming inderdaad nodig is. 

Tegen de achtergrond van de voor de veroordeelde essentiële beslissing of 
hij zijn vrijheid al dan niet herkrijgt, hebben de overige beslissingen binnen 
het kader van de v.i., waarbij dus moet worden gedacht aan de inhoud van de 
bijzondere voorwaarden, slechts ondergeschikte betekenis. Het lijkt reeds 
daarom niet nodig het beroepsrecht op het hof ook tot deze beslissingen uit 
te strekken, nog daargelaten dat de taak van de in te stellen penitentiaire 
kamer van het hof dan te zeer zou worden verzwaard. 

De in het voorlopig verslag uitgesproken veronderstelling, dat de admini-
stratie, in het geval dat het hof tot invrijheidstelling van de veroordeelde 
heeft besloten die beslissing zou kunnen ontkrachten, en daarmee het 
beroepsrecht van de veroordeelde uithollen door aan die invrijheidstelling 
dusdanig onredelijke bijzondere voorwaarden te verbinden dat de veroor-
deelde al bij voorbaat de mogelijkheid ontnomen wordt de v.i. tot een goed 
einde te brengen, is van elke grond ontbloot. 

De ondergetekenden willen intussen wel nader bezien of niet binnen de 
administratie aan de veroordeelde die bezwaar heeft tegen bepaalde, aan 
het besluit tot voorwaardelijke invrijheidstelling verbonden of nader te ver-
binden, bijzondere voorwaarden, een beroepsmogelijkheid kan worden 
toegekend. Zij denken hierbij aan een aanvulling van de Reclasseringsrege-
ling 1970 in die zin dat de veroordeelde in zo'n geval zijn bezwaren kan 
voorleggen aan de Centrale Raad van Advies (de sectie reclassering), op de 
wijze zoals dit thans mogelijk is voor de gedetineerde die bezwaar heeft 
tegen een te zijnen aanzien genomen beslissing tot (over)plaatsing in een 
bepaalde inrichting van het gevangeniswezen c.q. plaatsing in afzondering 
(zie de artikelen 24, derde lid, onder d, en 123 van de Gevangenismaatregel). 
Zij zijn bereid hierover het advies van de Centrale Raad in te winnen. 

Het feit dat in het wetsontwerp de mogelijkheid is geopend om tegen 
een beslissing van de administratie omtrent het afwijzen of herroepen van 
v.i. in beroep te komen bij het hof te Arnhem, zouden de ondergetekenden 
niet willen zien als een stap in de richting van de instelling van een executie-
rechter. In wezen gaat het bij het laatste om een andere figuur, namelijk die 
waarbij de rechter bepaalt hoe, waar en onder welke omstandigheden de 
straf ten uitvoer zal worden gelegd. Volgens het wetsontwerp zal het hof 
zich bepalen tot het beoordelen van de vraag of voortzetting of hervatting 
van de detentie van veroordeelden die op grond van hun straftijd voor v.i. 
in aanmerking komen, c.q. wier v.i. is herroepen, verantwoord kan worden 
geacht. Vergelijking is dan ook niet goed mogelijk. Het zou minder juist zijn 
aan de in het wetsontwerp neergelegde voorstellen consequenties voor het 
instituut van de executierechter te verbinden. Anders zou men ook wel aan 
het feit, dat in het wetsontwerp de mogelijkheid wordt geschrapt dat de 
rechter de jeugdige veroordeelde kan plaatsen in de inrichting te Zutphen 
de gevolgtrekking kunnen verbinden dat de wetgever de figuur van de 
executierechter negatief waardeert. 

Het is juist, dat de schorsing c.q. herroeping van de v.i. in theorie reeds 
op grond van verdenking van een onbetekenende overtreding kan plaats-
vinden. De algemene voorwaarde die in de wet aan een voorwaardelijke 
invrijheidstelling (respectievelijk een voorwaardelijke veroordeling) wordt 
verbonden is immers 'dat de veroordeelde geen strafbaar feit zal begaan, 
noch zich op andere wijze zal misdragen' (zie de artikelen 15a, eerste lid, 
en 14a, eerste lid, W.v.Sr.). In de praktijk wordt van de mogelijkheid van 
schorsing of herroeping van de v.i. echter een spaarzaam gebruik gemaakt. 
De vrees, dat een onbeduidende overtreding ooit aanleiding zou kunnen zijn 
voor het nemen van het zwaarwegende besluit om de detentie van de 
veroordeelde te hervatten, is dan ook niet reëel. De in het wetsontwerp aan 
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de veroordeelde wiens v.i. is geschorst of herroepen toegekende beroepsmoge-
lijkheid is mede een waarborg dat tot een dergelijke maatregel eerst zal 
worden besloten, indien daartoe dringende gronden bestaan. 

Uitsluiting van de wettelijke bevoegdheid tot aanhouding van de veroor-
deelde aan wie v.i. is verleend, in het geval van een overtreding gaat uit van 
een geclausuleerder redactie van de hierboven genoemde algemene voor-
waarde welke in de wet aan de v.i.«verlening is verbonden. Een dergelijke 
wetswijziging zou dan echter moeten plaatsvinden in samenhang met een 
wijziging van de regeling van de voorwaardelijke veroordeling omdat bij die 
laatste regeling dezelfde algemene voorwaarde wordt gehanteerd. De 
gelegenheid daartoe zal bestaan, indien uitwerking wordt gegeven aan de 
in § 2 van deze memorie reeds genoemde denkbeelden tot algehele her-
ziening van het instituut van de voorwaardelijke veroordeling o.a. door de 
invoering van de mogelijkheid van 'probation'. 

§ 4. Enige leden gingen nader in op het citaat, ontleend aan het rapport van 
de commissie-Pompe, waarmede het voorstel tot medeberekening van de 
voorlopige hechtenis bij de bepaling van het tijdstip waarop een tot gevan-
genisstraf veroordeelde voorwaardelijk in vrijheid kan worden gesteld nader 
is toegelicht (zie memorie van toelichting, blz. 6, rechterkolom, onderaan, 
en blz. 7, linkerkolom, bovenaan). In antwoord op de naar aanleiding van dat 
citaat door die leden gestelde vragen merken de ondergetekenden het volgen-
de op. 

De commissie-Pompe heeft zich destijds op het standpunt gesteld dat de 
preventieve hechtenis niet primair het karakter heeft van een straf, vooruit-
lopend op het vonnis, maar van een maatregel, noodzakelijk in het belang 
van het onderzoek naar en de berechting van strafbare feiten of wegens een 
gewichtige reden van maatschappelijke veiligheid. In feite wordt echter het 
ondergaan van de voorlopige hechtenis wel degelijk door de verdachte ge-
voeld als een 'straf'. De rechter houdt met dit gevoelen rekening wanneer hij 
de in voorlopige hechtenis doorgebrachte tijd in mindering brengt op de duur 
van de bij zijn vonnis opgelegde straf. De mogelijkheid tot aftrek van de tijd, 
gedurende welke de verdachte preventief is gehecht, was vóór 1 januari 1974 
facultatief. 

Na de inwerkingtreding van de Wet van 26 oktober 1973, Stb. 509, is de 
aftrek echter verplicht gesteld. 

De ongelijkheid waarop de commissie-Pompe wees ligt hierin, dat indien 
aan twee verdachten dezelfde vrijheidsstraf is opgelegd - stel bijvoorbeeld 
achttien maanden — maar de ene verdachte (bij voorbeeld drie maanden) 
preventieve hechtenis heeft ondergaan en de ander niet, de voorwaardelijke 
invrijheidstelling van de eerste verdachte na 2/3 van (18—3 = ) 15 maanden, 
d.i. 10 maanden na het tijdstip van de uitspraak, mogelijk is, terwijl de 
tweede verdachte na 12 maanden voorwaardelijk in vrijheid kan worden 
gesteld. De preventief gehechte verdachte (wiens voorarrest is 'afgetrokken') 
is dan dus in totaal 3 + 10 = 13 maanden van zijn vrijheid beroofd geweest 
en de niet-preventief gehechte verdachte slechts 12 maanden. De commissie-
Pompe heeft, zich verplaatsend in de gedachtengang van de veroordeelde, 
die de tijd gedurende welke hij preventief gehecht was als 'straftijd' ervaart, 
dit verschil 'een ongemotiveerd voordeel' voor de veroordeelde die niet 
preventief gehecht was genoemd. 

De ondergetekenden, die zich in deze redenering kunnen vinden, achten 
het vorenstaande voldoende overtuigend om de voorlopige hechtenis mede 
te berekenen bij de bepaling van het tijdstip van de v.i.-datum. Het is billijk 
dat met de in voorlopige hechtenis doorgebrachte tijd rekening wordt ge-
houden bij de toepassing van de v.i.-regelmg, zoals het ook als billijk wordt 
gevoeld om die tijd in mindering te brengen op de duur van de bij het 
rechterlijk vonnis opgelegde gevangenisstraf. Omgekeerd is het moeilijk 
aannemelijk te maken waarom een maatregel die is opgelegd om andere 
redenen dan bestraffing, een verlenging van de duur van de vrijheidsbe-
neming ten gevolge zou moeten hebben. 
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Het vorenstaande maakt duidelijk, dat de ondergetekenden aan de maat-
regel van de voorlopige hechtenis niet het karakter willen toekennen van een 
door de wetgever als zodanig bedoelde straf. De gronden waarop voorlopige 
hechtenis mag worden toegepast zijn in het Wetboek van Strafvordering 
(zie artikel 67a) restrictief omschreven. Die diep in het leven van het individu 
grijpende maatregel behoort alleen te worden toegepast, indien het belang 
van het onderzoek en de berechting van bepaalde ernstige misdragingen, 
dan wel een gewichtige reden van maatschappelijke veiligheid, haar volstrekt 
onvermijdelijk maakt. Zij mogen in dit verband verwijzen naar de uitvoerige 
schriftelijke en mondelijke gedachtenwisseling tussen Regering en Staten-
Generaal die aan de totstandkoming van de Wet van 26 oktober 1973, 
Stb. 509, waarbij de bepalingen omtrent de voorlopige hechtenis zijn herzien, 
is voorafgegaan. 

Het is de ondergetekenden niet geheel duidelijk wat wordt bedoeld met de 
opmerking in het voorlopig verslag dat een stellingname te dezen een be-
paalde visie op de rol van de rechter als straftoemeter impliceert. Zij hebben 
reeds te kennen gegeven dat zij het juist achten indien men rekening houdt 
met het bij de verdachte levende gevoelen dat de preventieve hechtenis deel 
uitmaakt van de straftijd. Overigens kunnen zij zich met het standpunt ver-
enigen, dat straftoemeting een rationeel gebeuren moet zijn. 

Volgens het wetsontwerp blijft de beslissing omtrent het al dan niet ver-
lenen van v.i., en omtrent eventuele schorsing of herroeping, in eerste 
instantie opgedragen aan de administratie, zij het dat de gedetineerde nadien 
de juistheid van de beslissing, waarbij tot voortzetting of hervatting van de 
detentie wordt besloten, zal kunnen toetsen aan het oordeel van de rechter. 

Daarbij blijft aan de administratie de beslissing voorbehouden of bijzondere 
voorwaarden zullen worden gesteld en, zo ja, hoe deze zullen luiden. De 
redenen voor deze laatste beperking van het beroepsrecht zijn reeds in § 3 
van deze memorie uiteengezet. Hieraan kan nog worden toegevoegd, dat 
indien de rechter ook de inhoud van de bijzondere voorwaarden zou gaan 
beoordelen en zelfs opnieuw vaststellen, het v.i.-beleid te zeer aan de Minister 
van Justitie wordt onttrokken en daarmede aan de controle van het parlement, 
omdat de ministeriële verantwoordelijkheid zich niet uitstrekt tot beslissingen 
van de onafhankelijke rechter. 

Uit het vorenstaande moge blijken, dat in het onderhavige wetsontwerp 
het uitgangspunt, dat straftoemetingsbeslissingen na de rechterlijke uitspraak 
door de justitiële diensten worden genomen niet uit het oog is verloren. De 
inschakeling van de rechter op de wijze zoals die in het wetsontwerp is 
voorgesteld vond daarbij haar grond in de overweging, dat, in tegenstelling 
tot de meeste andere justitiële beslissingen die in het kader van de tenuit-
voerlegging van een straf of maatregel worden genomen, de voorwaardelijke 
invrijheidstelling na het aanbreken van de v.i.-datum in de praktijk min of 
meer als een 'recht' van de veroordeelde wordt beschouwd, waarop slechts 
in uitzonderingsgevallen inbreuk behoort te worden gemaakt. Dit recht-
vaardigt dat, indien tot het laatste wordt besloten, de veroordeelde de 
gelegenheid krijgt het voor hem ongunstige besluit aan het oordeel van het 
gerechtshof te onderwerpen. In nog sterkere mate behoort dit te gelden, 
wanneer na het verlenen van de v.i. deze wordt geschorst of herroepen en de 
veroordeelde opnieuw wordt ingesloten. 

Artikelen 

Naar aanleiding van de vragen van verschillende en enkele leden bij de 
navolgende artikelen van het wetsontwerp merken de ondergetekenden het 
volgende op. 

Artikel 15, eerste lid. Over de vraag of de minimum-termijn waarna v.i. 
kan worden verleend kan worden verkort, heeft de Centrale Raad van Advies 
(de secties Gevangeniswezen en Reclassering) onlangs advies aan de tweede 
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ondergetekende uitgebracht. De raad komt daarin tot de conclusie, dat in 
verband met het teruglopen van de gemiddelde duur van de gevangenisstraf 
verlaging van de v.i. termijn van 8 tot 6 maanden aanbeveling verdient. 

De ondergetekenden hebben omtrent dit advies nog geen standpunt 
bepaald. Zij achten het niet juist dit te doen, zonder dat de rechterlijke 
macht de gelegenheid heeft gehad zich over dit voorstel uit te spreken. Zij 
menen echter al aanstonds te moeten wijzen op een complicatie die zich 
voordoet in verband met de wettelijke regeling van de voorwaardelijke ver-
oordeling. 

Vrijheidsstraffen tot maximaal een jaar kunnen door de rechter geheel of 
ten dele voorwaardelijk worden opgelegd. Wanneer het onvoorwaardelijk 
strafgedeelte meer dan zes maanden bedraagt, zodat volgens het voorstel 
van de Centrale Raad v.i. in beginsel mogelijk is, ontstaat een voor de 
veroordeelde ongewenste samenloop van de regeling van de voorwaardelijke 
veroordeling en die van de voorwaardelijke invrijheidstelling. De veroordeelde 
zou dan te maken kunnen krijgen met tweeërlei groepen voorwaarden en 
tweeërlei vorm van toezicht. De Centrale Raad meent dan ook dat een 
eventuele verlaging van de v.i.-termijn zou moeten samengaan met een 
terugbrengen van de maximumstrafduur waarbij voorwaardelijke veroorde-
ling mogelijk is van 1 jaar tot 9 maanden, om de overlapping van beide 
regelingen zoveel mogelijk te beperken. 

Anderzijds wordt echter ook wel bepleit om de grens waarbij vrijheids-
straffen geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk kunnen worden opgelegd op 
te trekken, bij voorbeeld van 1 jaar tot 1 jaar en 6 maanden. 

Een beslissing omtrent een eventuele verlaging van de minimum-v.i.-
termijn zal daarom moeten samengaan met voorstellen tot wijziging van de 
regeling van de voorwaardelijke veroordeling, nadat de rechterlijke macht de 
gelegenheid heeft gehad zich hierover uit te spreken. Overigens moge worden 
bedacht, dat het in het wetsontwerp neergelegde voorstel tot medebereke-
ning van de voorlopige hechtenis bij het bepalen van de v.i.-datum in feite 
reeds inhoudt, dat die datum met gemiddeld een maand wordt vervroegd, 
ervan uitgaande dat in de meeste gevallen waarin aan een verdachte een 
gevangenisstraf van 9 maanden of langer wordt opgelegd deze preventieve 
hechtenis van een tijdsuur van 3 maanden heeft ondergaan. Heeft de voor-
lopige hechtenis 6 maanden geduurd voordat het vonnis definitief werd, 
dan zal op grond van de in het wetsontwerp voorgestelde regeling de 
v.i.-datum met 2 a 3 maanden worden vervroegd. (Is de veroordeelde b.v. 
6 maanden preventief gehecht geweest en daarna tot een gevangenisstraf 
van 18 maanden veroordeeld dan kan hij thans eerst na 9 maanden v.i. 
worden gesteld en volgens het wetsontwerp reeds na 6 maanden.) 

De ondergetekenden hebben in § 2 van deze memorie uiteengezet waarom 
zij zich niet kunnen verenigen met het denkbeeld om v.i. reeds na 1/3 van 
de straftijd mogelijk te maken; zij mogen naar die uiteenzetting verwijzen. 

De wet kent niet de mogelijkheid van voorwaardelijke invrijheidstelling 
van tot hechtenis veroordeelden. Aan een dergelijke mogelijkheid bestaat 
geen praktische behoefte omdat hechtenisstraffen doorgaans van korte tot 
zeer korte duur zi jn.1 

Om deze reden heeft het ook weinig zin om in artikel 15, eerste lid, laatste 
volzin, in plaats van gevangenisstraf 'vrijheidsstraf' te lezen, zodat, indien 
meerdere hechtenisstraffen achtereenvolgens worden ondergaan, deze voor 
de bepaling van de v.i.-datum zouden kunnen worden meegerekend. Wat de 
vervangende hechtenisstraf betreft, zij nog opgemerkt, dat voorwaardelijke 
invrijheidstelling niet goed met de aard van die straf strookt: deze straf treedt 

1 Het CBS beschikt niet over cijfers waaruit 
de gemiddelde duur van de als hoofdstraf 
opgelegde hechtenisstraf exact blijkt. Voor 
misdrijven werd deze straf in 1970 echter 
slechts in 82 gevallen toegepast, waarvan 
in 20 gevallen geheel of gedeeltelijk voor-
waardelijk. 
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immers in de plaats van de geldboete die de veroordeelde primair is opgelegd 
maar waaraan niet is voldaan. Het is niet in te zien waarom in zo'n geval, via 
de weg van voorwaardelijke invrijheidstelling van de executie van een ge-
deelte van de straf zou moeten worden afgezien, aangezien de veroordeelde 
het zelf in de hand heeft die vrijheidsstraf te allen tijde te doen eindigen door 
betaling van (het restant van) de verschuldigde geldboete. 

Artikel 15a. De ondergetekenden hebben bezwaar tegen het denkbeeld in de 
wet te bepalen, dat alleen die (bijzondere) voorwaarden mogen worden 
opgelegd, welke in het belang van de openbare orde dringend noodzakelijk 
zijn. Daarmede zou worden vooruitgelopen op een eventuele algehele her-
ziening van de v.i.-regeling zonder dat de noodzaak daartoe voldoende is 
aangetoond. Overigens achten zij de voorgestelde redactie voor verschillende 
interpretaties vatbaar, hetgeen in de praktijk bij de toepassing van die 
bepaling moeilijkheden zou kunnen geven. 

Artikel 15c. De ondergetekenden achten het niet opportuun een eventueel 
nieuw beroep tegen het afwijzen van de v.i. reeds na drie maanden mogelijk 
te maken. Het valt moeilijk aan te nemen dat het hof, indien het na zo'n kort 
tijdsverloop opnieuw de zaak moet behandelen, van mening zou zijn ver-
anderd. Een nieuw beroep heeft pas zin, indien enige tijd is verlopen nadat 
het hof op een vorig beroep heeft beslist. Anders dreigt de penitentiaire 
kamer van het hof te zwaar te worden belast en aan de grondigheid waarmee 
de nieuwe, zo kort op elkaar volgende, beroepen worden behandeld afbreuk 
te worden gedaan. Een termijn van negen maanden - die dus aansluit bij de 
minimum-v.i.-termijn - achten de ondergetekenden een redelijk tijdsverloop, 
waarna de v.i. opnieuw moet worden overwogen. Daarbij moet nog worden 
bedacht, dat die termijn volgens het wetsontwerp niet eerst begint te lopen 
op het moment dat het hof op een eerder beroep heeft beslist, maar op het 
tijdstip van de vroegst mogelijke v.i.-datum (c.q. telkens negen maanden na 
dat tijdstip). De termijn van negen maanden is dus een maximum-termijn. In 
de regel zal de termijn na verloop waarvan wederom een beroep op het hof 
kan worden gedaan, korter zijn. 

De bijzondere redenen waarom bij de herroeping van de v.i. een termijn van 
drie maanden is aangehouden voor herhaald beroep zijn reeds in de memorie 
van toelichting bij het wetsontwerp (zie blz. 9, linkerkolom) uiteengezet. 

Artikel 15h. Het lijkt niet zinvol in de wet een termijn te stellen waarbinnen 
het hof het beroep moet behandelen. Er mag op worden vertrouwd dat het 
hof naar beste vermogen zal medewerken aan een spoedige behandeling van 
de ingestelde beroepen. Anderzijds moet het de mogelijkheid hebben om, 
indien het dit voor zijn oordeelsvorming noodzakelijk acht, nadere inlichtingen 
en rapporten in te winnen, ook al zou daarmede enige tijd zijn gemoeid. Het 
stellen van een termijn in de wet waarbinnen het hof moet hebben beslist 
zou daarom nogal willekeurig zijn, tenzij op die termijn weer uitzonderingen 
mogelijk worden gemaakt. Ten slotte zou, indien die termijn wordt gepasseerd, 
niet duidelijk zijn welk rechtsgevolg daaraan moet worden verbonden. 

Artikel 15e. Artikel 15e, tweede lid, van het wetsontwerp bepaalt, dat de 
voorzitter van de penitentiaire kamer van het hof aan de veroordeelde die 
geen raadsman heeft op zijn verzoek een raadsman kan toevoegen. Aan-
genomen mag worden dat de president van die bevoegdheid altijd gebruik 
zal maken indien de veroordeelde toevoeging van een raadsman verzoekt en 
dat hij, indien de veroordeelde zonder raadsman verschijnt, hem op die 
mogelijkheid ook opmerkzaam maakt. 

Ambtshalve toevoeging van een raadsman in alle gevallen waarin beroep 
wordt ingesteld, dus ook zonder dat de veroordeelde daarom heeft verzocht, 
lijkt aan de andere kant niet nodig. Het kan zijn dat de veroordeelde op de 
toevoeging van zo'n raadsman geen prijs stelt of dat hij zich wil laten bijstaan 
door iemand, niet zijnde een advocaat of procureur, die zijn vertrouwen 
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geniet, bij voorbeeld een reclasseringsmedewerker of geestelijk raadsman. 
Gelet op de aard van de kwesties waarover het hof een oordeel moet 
vormen, is de hulp van een academisch gevormd jurist ook lang niet in alle 
gevallen geïndiceerd. 

Op de vraag of v.i. mogelijk moet worden gemaakt van levenslange 
gevangenisstraf zijn de ondergetekenden reeds ingegaan in § 2 van deze 
memorie. Zij mogen naar het daar gegeven antwoord verwijzen. 

De Ministervan Justitie, 
A. A. M. van Agt 

De Staatssecretaris van Justitie, 
J. F. Glastra van Loon 
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