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Nr. 3 Memorie van toelichting 

Algemeen 

Bij de Wet van 26 oktober 1973, Stb. 509, zijn de bepalingen van het Wetboek 
van Strafvordering betreffende toevoeging van een raadsman en toepassing 
van voorlopige hechtenis herzien. Daarbij is echter verzuimd een aantal arti-
kelen in dat Wetboek en in enkele bijzondere wetten aan te passen. Het ge-
volg is o.a. dat soms nog verwezen wordt naar artikelen van het Wetboek 
van Strafvordering die inmiddels een ander nummer hebben gekregen. In 
het onderhavige wetsontwerp is in deze lacunes voorzien. Tevens is de gele-
genheid benut om enige kleine leemtes en onjuistheden in het Wetboek van 
Strafrecht en andere wetten op te heffen. 

In een afzonderlijk wetsontwerp, houdende partiële wijziging van het kin-
derstrafrecht en kinderstrafprocesrecht, is de aanpassing van de bijzondere 
bepalingen voor minderjarigen aan de nieuwe wettelijke regeling van de 
voorlopige hechtenis geregeld. 

Voor zover de verschillende onderdelen van het wetsontwerp nog een af-
zonderlijke toelichting behoeven, moge met het volgende worden volstaan. 

Artikel I 

B. Het voorschrift van artikel 97b, tweede lid, W.v.Sr. dat de voorwerpen, 
waarmede of met betrekking tot welke de in het eerste lid van dat artikel om-
schreven misdrijven zijn begaan, verbeurd kunnen worden verklaard, is 
overbodig, aangezien deze bevoegdheid reeds volgt uit artikel 33a van dat 
Wetboek. Bij de Wet van 22 mei 1958, Stb. 296, waarbij de bepalingen betref-
fende verbeurdverklaring en inbeslagneming zijn herschreven, is abusieve-
lijk nagelaten artikel 97b, tweede lid, te schrappen. Hierin wordt thans als-
nog voorzien. 

D en E. De (rijks)opvoedingsgestichten voor minderjarigen zijn als zodanig 
verdwenen bij de inwerkingtreding van de nieuwe Beginselenwet voor de 
kinderbescherming in 1965. Voor zover deze term in enkele bijzondere straf-
bepalingen nog wordt gebezigd moet in plaats daarvan worden gelezen: 
rijksinrichting voor kinderbescherming. 

F. Het ambtsmisdrijf, bedoeld in artikel 376, onder 2°, kan niet meer worden 
gepleegd sedert de Wet van 2 juli 1898, Stb. 170, de plaatsvervanging en 
nummerverwisseling heeft afgeschaft. De bedoelde strafbepaling kan dus 
vervallen. 
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Artikel II 

A. In de artikelen 33 en 50, vierde lid, W.v.Sv., is geen rekening gehouden 
met het geval, dat het gerechtelijk vooronderzoek wordt beëindigd door 
dagvaarding van de verdachte, die zich in voorlopige hechtenis bevindt, op 
de wijze als in artikel 258, tweede lid, bedoeld. De mogelijkheid hiertoe 
is geopend bij de Wet van 26 oktober 1973, Stb. 509, waarbij de regeling van 
de voorlopige hechtenis is herzien. 

B. De hier voorgestelde wijziging beoogt een verschrijving te herstellen. 

C. De inhoud van het in artikel 178 genoemde artikel 64 Sv. is thans ver-
werkt in de artikelen 67 en 67a (nieuw). 

D. Verwezen wordt naar de toelichting op Artikel II, onder A. 

E. F en G. Wanneer het gerechtelijk vooronderzoek is gesloten, maar het on-
derzoek op de terechtzitting nog niet is aangevangen, kan de rechtbank op 
grond van artikel 241 Sv. de rechter-commissaris opdragen bepaalde hande-
lingen van nader onderzoek te verrichten. Het is bijvoorbeeld denkbaar, dat 
een nieuwe getuige zich heeft aangemeld, die belangrijke aanwijzingen voor 
het bewijs kan verstrekken of dat de verdachte zich geroepen voelt een tot 
dusver achterwege gebleven bekentenis af te leggen. Ook kan de noodzake-
lijkheid zich voordoen van het nemen van maatregelen, die geen uitstel kun-
nen lijden, b.v. het verrichten van huiszoeking. In zulke gevallen kan het 
doelmatig zijn wanneer nog voorafgaande aan het onderzoek op de terecht-
zitting een nader onderzoek wordt ingesteld. Het gerechtelijk vooronderzoek 
wordt daarbij overigens niet in de volle omvang heropend maar beperkttot 
bepaalde, door de rechtbank omschreven, handelingen van onderzoek. 

Het lijkt gewenst dat deze bevoegdheid tot partiële heropening van het ge-
rechtelijk vooronderzoek mede bestaat in het geval dat het gerechtelijk voor-
onderzoek met toepassing van artikel 258, tweede lid, is beëindigd doordag-
vaarding van de verdachte, die zich in voorlopige hechtenis bevindt, ter te-
rechtzitting. Uiteraard zal, met het oog op het bepaalde in artikel 66, derde 
lid, Sv. dit nadere onderzoek niet mogen leiden tot uitstel van behandeling 
van het onderzoek op de terechtzitting. Daarvoor behoeft echter geen vrees 
te bestaan. Er wordt op gewezen dat de sluiting van het partieel heropende 
gerechtelijk vooronderzoek geschiedt bij eenvoudige kennisgeving van de 
rechter-commissaris aan het openbaar ministerie en de verdachte, waarte-
gen geen rechtsmiddel open staat. Mocht na de aanvang van het onderzoek 
op de terechtzitting alsnog behoefte bestaan aan een nader onderzoek door 
de rechter-commissaris dan zal de rechtbank gebruik kunnen maken van de 
in artikel 316 Sv. omschreven bevoegdheid. 

H. Voor overeenkomstige toepassing van artikel 280a Sv. op het rechtsge-
ding bij het gerechtshof bestaat geen reden; wèl echter voor toepassing van 
artikel 277a, welk artikel een beperking van de schorsingstermijn inhoudt in-
dien de verdachte preventieve detentie ondergaat. De verwijzing naar artikel 
268, tweede lid, kon vervallen, omdat deze bepaling is geschrapt. 

I. De tekst van artikel 458 is iets verduidelijkt zonder dat de inhoud ove-
rigens materiële wijziging onderging. 

J. Bij de behandeling van het wetsontwerp dat heeft geleid tot de Wet van 
26 oktober 1973, Stb. 509, is in de Eerste Kamer der Staten-Generaal de 
vraag gerezen of ook niet artikel 470 Sv. zou moeten worden aangepast aan 
de nieuwe wettelijke regeling van de toevoeging van een raadsman (zie 
Hand. Eerste Kamer 23 oktober 1973, blz. 15, 24, 28 en 29). Artikel 470 ziet op 
het geval, dat van een einduitspraak herziening is aangevraagd door een 
veroordeelde, die de hem opgelegde vrijheidsstraf nog ondergaat (of moet 
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ondergaan) op het tijdstip dat de revisie-aanvrage door de Hoge Raad wordt 
behandeld. Acht de Hoge Raad de aanvrage gegrond, dan dient volgens arti-
kel 465 (zie ook artikel 461) de zaak verwezen te worden naar een gerechts-
hof ten einde deze verder af te doen, onder gelijktijdige opschorting of 
schorsing van de tenuitvoerlegging van de straf. Verwijzing van de zaak naar 
een hof sluit echter geenszins bij voorbaat uit, dat het gewijsde uiteindelijk 
toch wordt gehandhaafd of dat opnieuw een veroordeling volgt, zij het met 
toepassing van een minder zware strafbepaling. Op grond van artikel 470, 
eerste lid, kan de Hoge Raad derhalve, indien hij daartoe aanleiding aanwe-
zig acht (bij voorbeeld bij het bestaan van ernstig gevaar voor vlucht) in af-
wachting van de beslissing van het hof, een bevel tot gevangenhouding te-
gen de veroordeelde uitvaardigen. Deze (voortgezette) vrijheidsbeneming 
geldt als voorlopige hechtenis. Volgens artikel 40 (oud) Sv. impliceerde dit, 
dat aan de verdachte ambtshalve een raadsman werd toegevoegd (vgl. 
Blok-Besier, Het Nederlandsche Strafproces, deel II, blz. 520). In het nieuwe 
artikel 41 is echter met dit geval geen rekening gehouden. 

In het-nieuwe artikel 470, tweede lid, wordt dit verzuim hersteld, doordat 
daarin uitdrukkelijk is bepaald, dat indien de verdachte nog geen raadsman 
heeft (het kan zijn dat die hem reeds bij de indiening van de revisie-aanvrage 
door de raad van rechtsbijstand met toepassing van artikel 458 was toege-
voegd) deze ambtshalve door de voorzitter van het gerechtshof wordt toege-
voegd. 

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt de tekst van artikel 470 nog enigs-
zins te verduidelijken. Onder andere is thans bepaald welke artikelen van de 
tweede afdeling van de Vierde Titel van het Eerste Boek van het Wetboek 
van Strafvordering van toepassing zijn. Tevens is voorzien in de mogelijk-
heid dat het hof het bevel tot gevangenhouding schorst. 

Het tweede lid van artikel 470 (oud) kon vervallen, omdat in het eerste lid 
thans artikel 411 van overeenkomstige toepassing is verklaard. 

Overigens heeft artikel 470 alleen academische betekenis. Een onderzoek 
bij destrafgriffie van de Hoge Raad over de periode 1945-1974 wees uit, dat 
het artikel in deze dertig jaar geen enkele maal is toegepast. 

K, L en M. Verwezen werd nog naar artikelen van het Wetboek van Strafvor-
dering, zoals deze luidden vóór de totstandkoming van de Wet van 26 okto-
ber1973, Stb. 509. 

Artikel III 

Bij de totstandkoming van de Wet van 30 juni 1967, Stb. 377, houdende vast-
stelling van algemene bepalingen omtrent de bestraffing van schending van 
geheimen, is verzuimd de Luchtvaartrampenwet (Stb. 1936, 522) aan te pas-
sen. Voorgesteld wordt dit alsnog te doen door artikel 45 van die wet te 
schrappen. 

Artikel IV 

A. Bij de Wet van 21 mei 1969, Stb. 232, is de tekst van artikel 1 van de Wet 
op de economische delicten opnieuw vastgesteld. Onder meer is het artikel 
toen in die zin verduidelijkt, dat, voorzover in de opsomming van wetten of 
wetsbesluiten was volstaan met het noemen van de regeling zonder meer, 
achter iedere wet is vermeld welke artikelen bij overtreding een economisch 
delict opleveren. Daarbij is ook een opsomming gegeven van de relevante 
artikelen van de Distributiewet 1939. Over het hoofd werd echter gezien, dat 
ook een distributieregeling als bedoeld in artikel 4 van die wet voorschriften 
kan inhouden waarop een strafsanctie dient te staan. Onder andere kan hier-
bij worden gedacht aan voorschriften, die nodig zijn om het distributiesy-
steem goed te laten werken, zoals een verplichting om, onder bepaalde om-
standigheden, verstrekte bonnen weer in te leveren en voorschriften die ad-
ministratieve verplichtingen inhouden voor verkopers. Voorgesteld wordt 
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derhalve in de opsomming van artikelen van de Distributiewet 1939 in artikel 
1, onder 1°, van de Wet op de economische delicten alsnog artikel 4te ver-
melden, waarmede, wat de strafpositie betreft, de toestand wordt hersteld 
zoals die tot 1969 heeft bestaan. 

B. Abusievelijk is bij de totstandkoming van de Wet Betalingsverkeer Zuid-
Rhodesië (Stb. 1973, 555) verzuimd in artikel 1, onder 2°, van de Wet op de 
economische delicten te vermelden welk artikel van eerstgenoemde wet bij 
overtreding een economisch delict oplevert. Deze omissie wordt in artikel IV, 
onder B, hersteld. 

C. De vermelding van het lidwoord 'de' voor de Wet bodemmaterialen 
Noordzee (Stb. 1974, 436) heeft alleen redactionele betekenis. 

Artikel V 

In artikel 76 van de Advocatenwet werd nog verwezen naar de wettelijke re-
geling van de voorlopige hechtenis zoals die gold vóór 1 januari 1974. 

Artikel VI 

Artikel 9, tweede lid, van de Wet op de tandheelkundige inrichtingen (Stb. 
1955, 165) bepaalt, dat het instrumentarium van de tandheelkundige inrich-
ting waar de in die wet strafbaar gestelde feiten zijn begaan, geheel of ten 
dele kan worden verbeurd verklaard, ongeacht of het de veroordeelde toe-
behoort. Deze bepaling is echter overbodig sedert bij de Wet van 22 mei 
1958, Stb. 296, de regeling van de verbeurdverklaring en inbeslagneming in 
het Wetboek van Strafrecht is herzien. Voorgesteld wordt daarom artikel 9, 
tweede lid, alsnog te schrappen. 

Artikelen VII, VIII en IX 

In de Oorlogswet voor Nederland (Stb. 1964, 337), de Noodwet rechtsple-
ging (Stb. 1964, 375) en de Uitleveringswet (Stb. 1967, 139) werd nog verwe-
zen naar bepalingen van het Wetboek van Strafvordering, die zijn vervallen 
of vernummerd bij de Wet van 26 oktober 1973, Stb. 509. Van degelegen-
heid is gebruik gemaakt om een misstelling in de tekst van artikel 75 van de 
Oorlogswet voor Nederland te herstellen. 

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