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De memorie van antwoord gaf de leden van de fracties van de K.V.P., A.R.P. 
en C.H.U. alsnog aanleiding de volgende vragen en opmerkingen naar voren 
te brengen. 

Heeft de minister kennisgenomen van het kommentaar op het onderhavi-
ge wetsontwerp, uitgebracht door de Adviescommissie Strafrecht van de AI-
gemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, dat bij schrijven dd. 
13 november 1974 aan de vaste Commissie voor Justitie uit de Tweede Ka-
mer werd toegezonden? 

De hier aan het woord zijnde leden achtten de motivering in dit kommen-
taarvan de Nederlandse Orde van Advocaten ten aanzien van artikel 15c, nl. 
om het verzuim van het nemen van een beslissing niet te doen gelden als 
een afwijzende beslissing, waartegen beroep openstaat, bepaald sterk. Zij 
vroegen zich af waarom de minister hierop niet nader was ingegaan bij de 
memorie van antwoord. Wil de minister alsnog aangeven op welke gronden 
hij de motivering van de Orde van Advocaten verwerpt? 

Voorts zouden deze leden gaarne meer argumenten willen vernemen 
waarom de minister niet bereid blijkt de ambtshalve toevoeging van een ad-
vocaat in te voeren bij hoger beroep. De gegeven beweegreden dat de ver-
oordeelde mogelijkerwijs op toevoeging van een raadsman geen prijs stelt 
c.q. zich wil laten bijstaan door iemand die geen advocaat is, is niet steek-
houdend, daar ambtshalve toevoeging immers onverlet laat het recht vande 
veroordeelde om de ambtshalve verleende rechtsbijstand te weigeren. 
Onder het voorbehoud, dat de minister op het bovenstaande tijdig voor 
de openbare behandeling schriftelijk zal antwoorden, achtte de commissie 
deze hiermee genoegzaam voorbereid. 
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