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Nr. 6 Nota van wijzigingen 
Ontvangen 5 februari 1975 

I 

A. In artikel I wordt na onderdeel D een nieuw onderdeel Dbis ingevoegd, 
luidende: 

Dbis 

Artikel 15b, vijfde lid, eerste volzin, wordt gelezen: 
De aanhouding is gedurende ten hoogste zeven dagen van kracht. 

B. In artikel I, onder E, wordt aan het tweede lid van artikel 15c een volzin 
toegevoegd, luidende: 

Met een beslissing als in dit lid bedoeld wordt gelijk gesteld het niet 
geven van een beslissing binnen de daarvoor gestelde termijn. 

II 

Artikel III wordt gelezen: 
In de Wet op de rechterlijke organisatie wordt na artikel 72 een artikel 

ingevoegd dat als volgt luidt: 

Artikel 73. 1. Bij het gerechtshof te Arnhem is een bijzondere kamer die 
belast is met de behandeling van zaken in beroep als bedoeld in de artikelen 
15c en 15g van het Wetboek van Strafrecht. Onze Minister van Justitie 
vormt en bezet de kamer, overeenkomstig door Ons te stellen regels. 
2. Deze kamer bestaat uit leden van het gerechtshof en twee niet tot de 
rechterlijke macht behorende personen als deskundige leden. Een der leden 
van het gerechtshof treedt als voorzitter op. 
3. Wij benoemen de in het vorige lid bedoelde niet tot de rechterlijke macht 
behorende personen en tevens voor ieder hunner zoveel plaatsvervangers 
als Wij dienstig oordelen. De benoeming geschiedt voor de tijd van vijf jaar, 
behoudens mogelijkheid van eerder ontslag door Ons op eigen verzoek. Bij 
aftreden is opnieuw benoeming mogelijk. Bij het bereiken van de volle 
ouderdom van zeventig jaar wordt hun door Ons ontslag verleend met ingang 
van de eerstvolgende maand. 
4. Op de leden en plaatsvervangende leden van de bijzondere kamer, die 
niet tot de rechterlijke macht behoren, zijn de artikelen 10-14 en 23-29 van 
deze wet en de artikelen 512-524 van het Wetboek van Strafvordering van 
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overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat het onderzoek van de 
redenen van wraking en het beslissen over de wraking geschiedt door de 
bijzondere kamer. 
5. De bijzondere kamer houdt zitting en beslist met drie leden van het 
gerechtshof en twee niet tot de rechterlijke macht behorende leden of 
plaatsvervangende leden. 
6. Wij behouden Ons voor bij algemene maatregel van bestuur nadere 
regels te stellen met betrekking tot de wijze van eedsaflegging en het kostuum 
van de leden en plaatsvervangende leden van de bijzondere kamer, alsmede 
omtrent de afwezigheid, de afwisseling en de orde van inwendige dienst van 
die kamer. 
7. De leden en plaatsvervangende leden van de bijzondere kamer die niet tot 
de rechterlijke macht behoren, genieten vergoeding voor reis- en verblijf-
kosten en verdere vergoeding volgens bij algemene maatregel van bestuur 
te stellen regels. 

Toelichting 

I 

A. Volgens artikel 15b, vierde en vijfde lid, W.v.Sr., kan de veroordeelde die 
voorwaardelijk in vrijheid is gesteld en ten aanzien van wie een redelijk 
vermoeden bestaat, dat hij gedurende de proeftijd in strijd heeft gehandeld 
met de hem gestelde voorwaarden, in het belang der openbare orde op last 
van de officier van justitie c.q. het hoofd van de gemeentepolitie ter plaatse 
worden aangehouden. Deze aanhouding, die vooruitloopt op een eventuele 
schorsing of herroeping van de v.i., blijft gedurende ten hoogste dertig dagen 
van kracht. 

Op zich zelf lijkt het gewenst dat de aanhoudingsbevoegdheid, die de 
gelegenheid biedt tot onmiddellijk ingrijpen, blijft gehandhaafd. In het ver-
leden is er bijvoorbeeld gebruik van gemaakt in enkele gevallen waarin de 
veroordeelde na zijn (voorwaardelijke) invrijheidstelling een gevaar bleekte 
vormen voor een vroegere huisgenoot of andere personen uit zijn directe 
omgeving. Met de administratieve voorbereiding van een schorsingsbesluit, 
waarop de betrokken reclasseringsinstelling en reclasseringsraad plegen te 
worden gehoord, is immers allicht enige tijd gemoeid. Een aanhoudings-
termijn van dertig dagen moet echter te lang worden geacht, ook al wordt in 
het geval dat aansluitend schorsing of herroeping van de v.i. plaatsvindt de 
tenuitvoerlegging van de straf geacht hervat te zijn op de dag van de aan-
houding (zie artikel 15b, vijfde lid, laatste volzin). Voorgesteld wordt daarom 
de aanhoudingstermijn terug te brengen van dertig dagen tot een week. 

B. Deze aanvulling van artikel 15c, tweede lid, is reeds toegelicht in § 1 van 
de memorie van antwoord. De bedoeling is om, indien in een bepaald geval 
niet uiterlijk veertien dagen voor het aanbreken van de v.i.-datum de beslis-
sing omtrent de voorwaardelijke invrijheidstelling is genomen, de veroordeel-
de in staat te stellen reeds onmiddellijk beroep aan te tekenen. Mutatis 
mutantis is het voorschrift mede van toepassing indien v.i. is geweigerd, en 
deze beslissing op grond van artikel 15c, derde lid, uiterlijk negen maanden 
na de vroegst mogelijke v.i.-datum opnieuw moet worden overwogen, als-
mede in het geval van herroeping, welk besluit telkens na drie maanden 
wordt heroverwogen (zie artikel 15h). 

II 

In het wetsontwerp is, voor wat de instelling, organisatie en samenstelling 
van de z.g. penitentiaire kamer van het hof te Arnhem betreft, gerefereerd aan 
het bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal al eerder aanhangig gemaakte 
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wetsontwerp omtrent de terbeschikkingstelling (11 932). Aangezien het er 
naar uitziet dat de behandeling van laatstgenoemd wetsontwerp meer tijd zal 
kosten dan het onderhavige, wordt thans een zelfstandig nieuw artikel voor-
gesteld, dat, afgezien van de taakomschrijving, geheel gelijk is aan het 
betreffende artikel in het wetsontwerp omtrent de terbeschikkingstelling. 

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

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