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De ondergetekenden hebben kennis genomen van het commentaar van de 
Adviescommissie Strafrecht van de Algemene Raad van de Nederlandse 0r-
de van Advocaten op het onderhavige wetsontwerp. In dit, op 13 november 
1974 uitgebrachte, advies is bezwaar gemaakt tegen het voorstel om met 
een beslissing tot het niet of nog niet voorwaardelijk in vrijheid stellen van 
de veroordeelde gelijk te stellen: het niet geven van een beslissing binnen 
de daarvoor gestelde termijn. De adviescommissie meent, dat wanneer 
niet-beslissen gelijk gesteld wordt met (gemotiveerd) afwijzend beslissen 
het risico dreigt, dat de praktijk op de duur aan niet-beslissen de voorkeur 
gaat geven. De appelprocedure zou dan worden uitgehold. Bovendien zou 
in dat geval de waarborg, neergelegd in het ontwerp-artikel 16, wegvallen, 
te weten dat bij het uitreiken van een afschrift van de beslissing aan de be-
trokkene deze daarbij opmerkzaam wordt gemaakt op het rechtsmiddel dat 
tegen die beslissing kan worden aangewend. De adviescommissie pleit er 
daarom voor dat in de wet wordt bepaald dat niet-beslissen binnen de daar-
voor gestelde termijn gelijk staat met een beslissing dat de veroordeelde 
voorwaardelijk in vrijheid wordt gesteld. 

Het is de ondergetekenden niet duidelijk hoe kan worden gesteld dat wan-
neer niet-beslissen gelijk staat aan afwijzend beslissen het risico dreigt dat 
de praktijk op de duur aan niet-beslissen de voorkeur zou gaan geven. Dit 
zou immers in strijd zijn met het imperatieve voorschrift van artikel 15, eer-
ste lid, van het ontwerp, volgens welk uiterlijk veertien dagen vóór het aan-
breken van de v.i.-datum wordt beslist of de veroordeelde voorwaardelijk in 
vrijheid wordt gesteld. De bedoelde gelijkstelling ziet op exceptionele geval-
len waarin door onvoorziene omstandigheden de procedure die aan de be-
slissing omtrent het verlenen van v.i. voorafging niet tijdig kon worden afge-
sloten. Om de veroordeelde in staat te stellen in zo'n uitzonderingsgeval 
toch onverwijld beroep aan te tekenen is voorgesteld het niet-beslissen met 
een afwijzende beslissing gelijk te stellen. Die gelijkstelling ontslaat de ad-
ministratie echter niet van haar verplichting om alsnog zo spoedig mogelijk 
gemotiveerd omtrent het al dan niet verlenen van v.i. te beslissen. De vrees 
dat de in het wetsontwerp neergelegde appelprocedure zou worden uitge-
hold is dus niet reëel. 

Evenmin zijn de ondergetekenden beducht dat de veroordeelde onkundig 
zal blijven van de beroepsmogelijkheid die openstaat tegen het niet-geven 
van de beslissing binnen de daarvoor gestelde termijn. Zoals de ervaring 
leert, zijn de veroordeelden in het algemeen zeer goed geïnformeerd over 
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het tijdstip waarop zij voor v.i in aanmerking komen. Waarschijnlijk zullen zij 
dit in de toekomst ook wel zijn over hun recht om tegen een voor hen ongun-
stige beslissing - of het uitblijven van een beslissing - in beroep te komen 
bij het gerechtshof te Arnhem. Om de voorlichting niettemin zo volledig mo-
gelijktedoen zijn, zullen de ondergetekenden erop toezien dat in de in de in-
richtingen van het gevangeniswezen verspreide voorlichtings- en informa-
tief olders aan dit onderwerp aandacht wordt besteed. 

Het voornaamste bezwaar tegen een bepaling in het wetsontwerp op 
grond waarvan de veroordeelde automatisch in vrijheid moet worden 
gesteld bij het uitblijven van een beslissing omtrent de v.i. binnen de daar-
voor gestelde termijn is, dat de veroordeelde in de vrije maatschappij zou te-
rugkeren zonder dat die terugkeer voldoende is voorbereid. 

In de gevallen waarin de beslissing omtrent de v.i. niet tijdig kon worden 
getroffen, zal dit doorgaans verband houden met het nog ontbreken van een 
afgerond reclasseringsplan, dat voorziet in het onderhouden van contact 
met een aangewezen reclasseringsinstelling, de keuze van een geschikte 
woon- en werkgelegenheid, eventuele aanvullende medische of psychiatri-
sche begeleiding etc. 

Bij het ontbreken van deze voorzieningen zou de veroordeelde dus op een 
wel zeer inopportuun moment in vrijheid komen, waarvan hij zelf licht de du-
pe kan worden. 

Ook in zijn belang is het daarom niet gewenst dat daartoe automatisch zou 
moeten worden besloten. De praktijk bij zogenaamde Staatsbladgraties, die 
mede betrekking hadden op langer gestraften heeft geleerd dat een niet 
goed voorbereide voorwaardelijke invrijheidstelling kwalijke gevolgen kan 
hebben. 

Weliswaar wordt in het commentaar van de Adviescommissie Strafrecht 
gesteld, dat de Minister dan maar 'bij gemotiveerde beslissing' alsnog voor-
waarden moet stellen, maar het is niet duidelijk wat die beslissing zou moe-
ten inhouden zolang de v.i.-procedure en het in het kader van die procedure 
plaatsvindende overleg met de reclasseringsraad en de reclasseringsinstel-
ling nog niet is afgesloten. 

Het is belangrijk dat juist gedurende de allereerste tijd na de voorwaarde-
lijke invrijheidstelling de veroordeelde zorgvuldig wordt opgevangen en be-
geleid. Zouden eerst op een later tijdstip voorwaarden worden gesteld, of 
bijzondere voorzieningen getroffen, dan kan de veroordeelde door het ont-
breken van reclasseringscontact, het niet hebben van een vaste woonplaats 
etc. voor de justitie en de reclasseringsinstelling 'onvindbaar' zijn geworden 
of intussen opnieuw ontspoord zijn. 

Resumerend menen de ondergetekenden te kunnen stellen, dat iedere be-
slissing omtrent het al dan niet verlenen van v.i. zorgvuldig moet worden 
voorbereid, omdat daarmede ook de belangen van de veroordeelde zelf het 
beste zijn gediend. Dit streven wordt niet bevorderd door een voorschrift op 
grond waarvan tengevolge van een vertraging, waarvoor mogelijk niemand 
in redelijkheid enig verwijt treft, een veroordeelde die daarvoor niet of nog 
niet in aanmerking komt toch zonder meer in vrijheid zou moeten worden 
gesteld. 

In het eindverslag werd voorts verzocht of de ondergetekenden nader wil-
den toelichten waarom in het wetsontwerp niet de ambtshalve toevoeging 
van een raadsman in de appelprocedure is voorgesteld. In artikel 15e, twee-
de lid, is bepaald, dat de veroordeelde, wanneer hij beroep bij het gerechts-
hof te Arnhem instelt, zich door een raadsman kan doen bijstaan. Indien hij 
geen raadsman heeft, kan de voorzitter hem op zijn verzoek een raadsman 
toevoegen. 

Naarde mening van de ondergetekenden is ambtshalve toevoeging van 
een raadsman, dus ook zonder dat de veroordeelde daarom heeft gevraagd 
of blijk heeft gegeven dat hij daarop prijs stelt, niet nodig. Er zijn gevallen 
denkbaar waarin een dergelijke ambtshalve toevoeging geen zin heeft. 

Dit kunnen gevallen zijn waarin het hof reeds eerder in de zaak uitspraak 
heeft gedaan, waarbij de veroordeelde de bijstand van een raadsman heeft 

Tweede Kamer, zitting 1974-1975, 12 751, nr. 8 2 



gehad (er wordt aan herinnerd dat in geval van herroeping van de v.i.tel-
kens na drie maanden opnieuw moet worden beslist, tegen welke nadere 
beslissing wederom beroep openstaat). 

Het kan ook zijn, dat de veroordeelde zeer wel in staat is, zelf zijn zaak te 
bepleiten of de voorkeur geeft aan iemand die zijn vertrouwen geniet, bij 
voorbeeld een reclasseringsmedewerker of geestelijk raadsman. Juist om-
dat veelal dreigende recidive of de onvoldoende wederaanpassing van de 
veroordeelde aanleiding zal zijn de v.i. te weigeren c.q. te herroepen, is het 
ook geenszins bij voorbaat een uitgemaakte zaak dat een advocaat zoveel 
geschikter zou zijn om namens de veroordeelde op te treden en het woord te 
voeren dan bij voorbeeld iemand die bij uitstek met het maatschappelijk 
werk vertrouwd is zonder zelf jurist te zijn. 

Uiteraard kan, zoals terecht in het eindverslag wordt opgemerkt, de ver-
oordeelde altijd de hem ambtshalve verleende rechtsbijstand weigeren. In 
zo'n geval zal echter de vergoeding waarop de toegevoegde raadsman aan-
spraak heeft moeten worden uitgekeerd. Dit zou een weinig doelmatige be-
steding zijn van de voor de kosteloze rechtsbijstand beschikbare middelen. 

Om niettemin aan de bezwaren van de in het eindverslag aan het woord 
zijnde leden zoveel mogelijk tegemoet te komen, hebben de ondergeteken-
den in de bij deze nota behorende (tweede) nota van wijziging artikel 15e, 
tweede lid, in dier voege gewijzigd dat aan de veroordeelde die geen raads-
man heeft op zijn verzoek steeds een raadsman zal worden toegevoegd. In 
de memorie van antwoord (zie blz. 13, voorlaatste alinea) spraken zij reeds 
als hun verwachting uit dat de president van het hof doorgaans al zonder 
meer een raadsman zal toevoegen indien de veroordeelde daarom verzoekt. 
In het gewijzigde wetsontwerp is dit thans dus uitdrukkelijk vastgelegd. 

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

/ 
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