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boek van Strafvordering betreffende de tenuitvoerlegging van vermogens-
straffen 

Nr. 3 Memorie van toelichting 

ALGEMEEN 

§ 1. Inleiding 

In 1972 heeft de commissie-vermogensstraffen (de commissie-Van Binsber-
gen) haar eindrapport ingediend. Daarin zijn veelomvattende voorstellen ge-
daan tot herziening van de wettelijke voorschriften omtrent de geldboete en 
andere vermogenssancties.1 

Aan dit rapport is, zoals ook het geval was bij twee eeraer verschenen inte-
rimrapporten van de commissie, op ruime schaal bekendheid gegeven ten 

' Deze, bij besluit van de toenmalige Minister 
van Justitie van 9 mei 1966, Stafafd. Wetge-
ving Publiekrecht, nr. 178/666, ingestelde, 
commissie was ten tijde dat zij eindrapport uit-
bracht als volgt samengesteld: 

lid en voorzitter: mr. W. C. van Binsbergen, 
procureur-generaal bij het gerechtshof te Leeu-
warden. 

leden: prof. mr. W. Duk, hoofd van de Staf-
afd. Wetgeving Publiekrecht en algemeen ad-
viseur wetenschappelijk werk bij het Ministerie 
van Justitie, thans hoogleraar in de algemene 
inleiding tot de rechtswetenschap en het Ne-
derlands en vergelijkend staats- en administra-
tief recht aan de Universiteit van Amsterdam; 

prof. mr. L. H. C. Hulsman, hoogleraar in het 
strafrecht aan de Erasmusuniversiteit te Rotter-
dam; 

mr. J. A. de Jong, kantonrechter te Delft; 
mr. F. C. Kist, advocaat-generaal bij de Hoge 

Raad der Nederlanden; 
mr. A. J. M. van Overveldt, procureur-gene-

raal bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch; 

secretaris: drs. J. J. J. Tulkens, hoofd van het 
Wetenschappelijk Voorlichtings- en Documen 
tatiecentrum van het Ministerie van Justitie, 
thans hoofd van de Directie Gevangeniswezen 
van dit Ministerie; 

adjunct-secretaris: mejuffrouw mr. M. S. A. 
Gerner, referendaris van staat. 

De taak van de commissie was in het instel-
lingsbesluit als volgt geformuleerd: 
1. Een onderzoek in te stellen naar de feitelijke 
toepassing, hier te lande, van de straffen en 
strafrechtelijke maatregelen strekkende tot 
aantasting van het vermogen, en daaromtrent 
rapport uit te brengen; 
2. van advies te dienen omtrent de vraag of, 
en zo ja in hoeverre: 
a. de thans geldende speciale maxima voor de 
straf van geldboete dienen te worden ver-
hoogd; 
b. de algemene bepalingen betreffende het 
opleggen en ten uitvoer leggen van straffen en 
maatregelen als onder 1 bedoeld herziening 
behoeven. 
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einde wetenschap en praktijk in staat te stellen te reageren op de vele, deels 
ook principiële, veranderingen waartoe de commissie heeft geadviseerd.2 

Intussen verklaarde de ondergetekende in de memorie van toelichting bij de 
begroting van zijn departement voor het jaar 1974 positief te staan tegen-
over de voorstellen van de commissie, voor zover deze beoogden aan de 
geldboete en andere vermogenssancties een belangrijker plaats in onze 
strafrechtspleging toe te kennen. Hij maakte daarbij tevens het voornemen 
kenbaar om een algemene regeling van de strafrechtelijke aansprakelijkheid 
van corporaties in samenhang met een nieuwe regeling van de vermogens-
straffen voor te bereiden. 

Met de voorbereiding van de wetgeving omtrent de hier genoemde onder-
werpen is veel tijd gemoeid. Deze wetgeving heeft in de eerste plaats conse-
quenties voor een groot aantal bijzondere wetten, die derhalve eveneens in 
de overwegingen moeten worden betrokken. Verder maakt de invoering van 
een nieuw stelsel van boetemaxima, zoals de commissie-vermogensstraffen 
heeft voorgesteld, een algehele herziening van de boetemaxima in het 
Tweede en Derde Boek van het Wetboek van Strafrecht noodzakelijk. Die 
aanpassing lijkt, om redenen van een goede wetssystematiek, te moeten ge-
schieden bij het wetsontwerp, waarbij dat stelsel in het Eerste Boek van het 
Wetboek van Strafrecht wordt ingevoerd. Ten slotte zal, voor zover het om 
principiële wijzigingen gaat, de rechterlijke macht in staat moeten worden 
gesteld zich daarover uit te spreken op basis van uitgewerkte voorstellen, 
waarin de ondergetekende zijn voorlopig standpunt heeft bepaald. Als prin-
cipiële kwesties kunnen worden genoemd: de vraag of er een algemene 
transactiebevoegdheid moet komen voor alle misdrijven, hetgeen consequ-
enties heeft voor de positie van het slachtoffer van het strafbare feit, en de 
toepassing van het draagkrachtbeginsel bij het opleggen van vermogens-
straffen. Hiermede samen hangt dan weer het vraagstuk van de motivering 
van de opgelegde straf waaromtrent de commissie-vermogensstraffen 
eveneens bepaalde voorstellen heeft gedaan. 

Om onnodige vertraging te voorkomen, zijn in het hier te bespreken wets-
ontwerp een aantal voorstellen van de commissie-vermogensstraffen te za-
men gebracht, waarvan de behandeling niet op de overige voorstellen van 
de commissie, welke meer principiële kanten hebben, behoeft te wachten. 
Het gaat hier om die voorstellen, welke meer in het bijzonder betrekking 
hebben op de tenuitvoerlegging van opgelegde geldboeten en andere ver-
mogensstraffen. 

Onder meer wordt het daarbij mogelijk gemaakt dat een opgelegde boete 
in termijnen of gedeelten kan worden voldaan. In gevallen waarin het te be-
talen bedrag niet tijdig wordt voldaan, zal anderzijds*"tegen de veroordeelde 
effectiever kunnen worden opgetreden. De boete zal onder omstandigheden 
dan kunnen worden verhoogd met een vijfde, met een maximum van f 1000. 
Verder is voorzien in de mogelijkheid van vereenvoudigd verhaald van 
geldboetes op saldi van bank- en girorekeningen. De duur van de vervan-
gende hechtenisstraf is daarentegen beperkt. Tenslotte zijn de bestaande 
voorschriften, die op de executie van vermogenssancties betrekking heb-
ben, verduidelijkt en overzichtelijker gerangschikt, waarbij de inhoud waar 
nodig is gemoderniseerd. 

Aanvankelijk lag het in de bedoeling in het wetsontwerp ook een regeling 
op te nemen over de executoirverklaring van voorwaarden ter voorkoming 
van strafvervolging, waarop niet is gereageerd. Hieromtrent zijn voorstellen 

2 Het eerste interimrapport 'Vermogensstraf-
fen', waarin onder meer de uitgangspunten 
zijn geformuleerd die de commissie heeft inge 
nomen, verscheen in 1969 bij de Staatsuit-
geverij. 

Het tweede interimrapport 'Het strafrecht en 
de benadeelde' is in 1972 afzonderlijk verkrijg 
baar gesteld; het is als bijlage toegevoegd aan 
het bij de Staatsuitgeverij verschenen eindrap-
port van de commissie. 
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gedaan door de commissie tot partiële herziening van het Wetboek van 
Strafvordering in een in 1973 uitgebracht interimrapport. Het blijkt echter 
moeilijk om tot een regeling te komen, die èn in de praktijk in belangrijke 
mate tot werkbesparing leidt èn tevens in voldoende mate rekening houdt 
met de belangen van de verdachte, die eraan kan hechten dat ook de een-
voudige strafzaak, waarvoor hem een schikkingsvoorstel is gedaan, op de 
zitting wordt gebracht en beoordeeld. De uitwerking van zo'n regeling eist 
daarom meer tijd dan aanvankelijk was voorzien, waardoor het niet oppor-
tuun leek haar nog in het onderhavige wetsontwerp te betrekken. 

§ 2. Herziening van de bepalingen omtrent de tenuitvoerlegging van ver-
mogen sstraff en 

De in deze paragraaf te bespreken ontwerp-bepalingen, die betrekking heb-
ben op de tenuitvoerlegging van vermogensstraffen, sluiten in grote lijnen 
aan bij de voorstellen van de commissie-vermogensstraffen. 

In het systeem van het Wetboek van Strafrecht heeft de vermogensstraf 
tot nu toe voor de misdrijven het karaktervan een subsidiaire sanctie na de 
primaire sanctie van de vrijheidsstraf. Met de commissie-vermogensstraffen 
is de ondergetekende van oordeel dat bij veel misdrijven voor het handha-
ven van die verhouding geen plaats meer is. Integendeeld, de straftoemetings-
politiek behoort erop gericht te zijn, dat eerst wordt nagegaan of met een 
vermogensstraf een aan de ernst van het strafbare feit evenredige sanctie 
kan worden bereikt, zodat de vrijheidsstraf het karakter krijgt van ultimum 
remedium waarvan pas in laatste instantie, indien andere sancties niet toe-
reikend zijn, gebruik wordt gemaakt. Het onderhavige wetsontwerp wil deze 
ontwikkeling bevorderen door een aantal aan de tenuitvoerlegging van de 
belangrijkste vermogensstraf nl. de geldboete, kievende bezwaren weg te 
nemen. 

1. Termijnboete 
Aan de oplegging van een geldboete is het bezwaar verbonden dat de rech-
ter niet bij de uitspraak kan bepalen, dat de veroordeelde de boete in gedeel-
ten of termijnen mag voldoen. Weliswaar kan volgens artikel 561, tweede 
lid, van het Wetboek van Strafvordering het openbaar ministerie uitstel van 
betaling verlenen voor ten hoogste twee jaar, maar het betreft hier een mo-
daliteit van executie van de straf waarop de rechter geen invloed heeft. 

Indien de rechter zelf in staat is bij de uitspraak te bepalen dat de geldboe-
te in termijnen of gedeelten mag worden voldaan, zal hij, ook indien de fi-
nanciële draagkracht van de verdachte beperkt is, eerder dan thans het geval 
is, een boete kunnen opleggen die evenredig is aan de maatschappelijke be-
tekenis van het feit. Aldus wordt vermeden dat de rechter, omdat hij van me-
ning is dat de betaling ineens van een geldboete tot een tamelijk hoog be-
drag voor de verdachte te bezwarend is, zijn toevlucht neemt tot een lage 
geldboete die het rechtsgevoel niet bevredigt, of een (korte) vrijheidsstraf. 
De commissie-vermogensstraffen wijst er in haar eerste interimrapport (zie 
§ 7.9.2) verder op, dat een termijnboete de rechter meer armslag geeft: Door 
oplegging van een geldboete, die in termijnen kan worden voldaan, zal het 
totale bedrag belangrijk hoger kunnen zijn dan indien de geldboete ineens 
moet worden voldaan. Daarenboven kan door de invoering van de tijdsfac-
tor de mogelijkheid tot gedragsbeïnvloeding door middel van de geldboete 
worden vergroot. 

Zoals uit het vorenstaande blijkt, bestaat aan de mogelijkheid om bij de 
uitspraak te bepalen dat de geldboete in termijnen kan worden voldaan, 
vooral behoefte indien het betreft een geldboete tot een tamelijk hoog be-
drag. Bij geldboeten van een niet te grote omvang zal, indien achteraf in be-
paalde gevallen mocht blijken dat het voor de veroordeelde bezwaarlijk is 
die boete in haar geheel ineens te voldoen, een regeling kunnen worden ge-
troffen op qrond van artikel 561 Sv., zoals dit artikel in het wetsontwerp is 
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herschreven. Volgens het nieuwe artikel 561, derde lid, heeft het openbaar 
ministerie immers de bevoegdheid om uitstel van betaling te verlenen of af-
betaling toe te staan, dan wel, indien de rechter reeds bepaalde dat de geld-
boete in gedeelten kon worden voldaan, om op verzoek van de veroordeelde 
een voor hem (nog) gunstiger regeling van betaling te treffen.3 

Om deze redenen is in artikel 24a van het wetsontwerp het minimum van 
de geldboete, waarboven de rechter betaling in termijnen kan bevelen, niet 
op f 50 gesteld, zoals de commissie-vermogensstraffen had voorgesteld, 
maar op f 500. Het minimum van ieder gedeelte (die gedeelten behoeven 
overigens onderling niet gelijk te zijn) is gesteld op f 100 (in het voorstel van 
de commissie f 10). Dit is ook mede daarom gedaan omdat de inning van 
kleine boetebedragen administratief veel werk geeft en verhoudingsgewijs 
zeer kostbaar is. 

Het minimum-bedrag van f 500 kan eventueel een of meer geheel of ge-
deeltelijk voorwaardelijk opgelegde geldboeten omvatten. Het leek niet no-
dig in de voorgestelde regeling op dit punt een nadere differentiatie aan te 
brengen. 

2. Verhoging van opgelegde geldboeten bij niet-tijdige betaling 
Wil de geldboete als zodanig doeltreffend zijn, dan zal bij het opleggen van 
die straf een redelijke mate van zekerheid moeten bestaan dat de boete bin-
nen de daarvoor gestelde termijn of termijnen wordt voldaan. De veroor-
deelde zal niet zichzelf een ongerechtvaardigd voordeel mogen verschaffen 
door de betaling zo lang mogelijk te rekken, waarbij hij niet op hem toege-
zonden aanmaningen reageert of anderszins de executie van de straf allerlei 
moeilijkheden in de weg legt. 

De bestaande praktijk bij de executie van de geldboete laat op dit punt 
wel wat te wensen over, zoals blijkt uit de aan dit onderwerp gewijde bijlage 
(III B) van het eindrapport van de commissie-vermogensstraffen. Weliswaar 
werd het overgrote deel van de boeten, waarover het in die bijlage beschre-
ven onderzoek zich uitstrekte, uiteindelijk wel geïnd (van de geldboeten op-
gelegd door de rechtbank 92 %, van de boeten opgelegd door de kanton-
rechter 93 %), maar dit resultaat werd eerst bereikt na een aanzienlijk tijds-
verloop(een periode van 7 maanden nadat het vonnis ter incassering van de 
geldboete ten parkette was geregistreerd) en nadat de parketgroepen c.q. de 
politie waren ingeschakeld en arrestatiebevelen uitgevaardigd. Langs zuiver 
administratieve weg, dat wil zeggen via (herhaalde) aanschrijvingen en aan-
maningen tot betaling, werd slechts 2h van de opgelegde geldboetes geïnd. 

De inning van kleine geldvorderingen in het algemeen, dus ook van de 
meeste opgelegde geldboeten, is naar verhouding kostbaar en administratief 
omslachtig. De commissie-vermogensstraffen wijst er in haar eindrapport 
(zie blz. 18) dan ook op, dat het wenselijk is, dat de kwesties die zich voor-
doen met betrekking tot de inning, in het bijzonder het verhaal van geldboe-
ten niet alleen uit een juridische, maar ook uit een bedrijfseconomische ge-
zichtshoek worden bekeken. In dit verband kom zij tot de aanbeveling een 
studie te doen verrichten door een daartoe voldoende geëquipeerd bureau 
voor organisatie en efficiency naar de vraag hoe in de praktijk de wijze van 
executie van geldboeten kan worden verbeterd. 

De ondergetekende erkent de waarde van deze suggestie. Hij is dan ook 
bereid zich op de mogelijkheid te bezinnen hoe een onderzoek als door de 
commissie is aanbevolen, het beste kan worden verwezenlijkt. De vraag 
dringt zich daarbij op of niet in de toekomst het streven zal moeten zijn de in-
ning van geldboeten, in de eerste plaats van die waaraan bijzondere moei-
lijkheden blijken te zijn verbonden, vanuiteen centraal punt te doen plaats-

3 Volgens het bestaande artikel 561 Sv. heeft 
het openbaar ministerie alleen de bevoegdheid 
uitstel van betaling te verlenen. Zie verder de 
toelichting op het herschreven artikel 561. 
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vinden. Ook de vraag hoe door een doeltreffende automatisering van de par-
ketadministratie de efficiency bij de toepassing van de wettelijke voorschrif-
ten omtrent de executie van vermogenssancties kan worden verbeterd, zal 
onder ogen moeten worden gezien. Bij het departement bestaat overigens 
reeds een z.g. automatiseringscommissie, die mede met het oog op de be-
studering van vraagstukken als de onderhavige is ingesteld. 

Het zal intussen duidelijk zijn, dat een studie als hier bedoeld naar de ad-
ministratieveen organisatorische onvolkomenheden, die zich in de praktijk 
bij de executie van geldboeten voordoen, een tijdrovende aangelegenheid 
is. Pas op langere termijn kunnen daarvan resultaten worden verwacht. 

Een wijziging van de bestaande wettelijke voorschriften, waarmede wordt 
beoogd de inning van geldboeten te verbeteren, zal op deze studie niet kun-
nen wachten. Zoals in het eindrapport van de commissie-vermogensstraffen 
nader is uiteengezet (zie § 2.3), is de bestaande inningsregeling zeer gebrek-
kig en niet aangepast aan de tegenwoordige situatie. Chicanes bij de beta-
ling van geldboeten worden daardoor in de hand gewerkt. Zo zal het, zeker 
bij hoge geldboeten, bij de huidige stand van de rentevoet voor de veroor-
deelde aantrekkelijk zijn de betaling zo lang mogelijk uit te stellen. Volgens 
de bestaande wet (artikel 23, negende lid, Sr.) is immers de sanctie bij te late 
betaling van dit verhoogde bedrag kan de veroordeelde aan verhaal van de 
betaling van idt verhoogde bedrag kan de veroordeelde aan verhaal van de 
boete op zijn goederen of (verdere) tenuitvoerlegging van de vervangende 
hechtenis alsnog ontkomen. De geldboete zal aan effectiviteit winnen, 
waardoor zij als keuze van strafsoort aantrekkelijker wordt, indien de veroor-
deelde tot een tijdige betaling van het verschuldigde bedrag wordt gedwon-
gen zonder dat daarvoor herhaalde aanschrijvingen of de uitvaardiging van 
een arrestatiebevel tot het ondergaan van de opgelegde vervangende hech-
tenis noodzakelijk is. Met het oog hierop heeft de commissie-vermogens-
straffen dan ook een wettelijke regeling voorgesteld waardoor, indien de op-
gelegde geldboete niet of niet volledig binnen de daarvoor gestelde ter-
mijn(en) is voldaan, en de veroordeelde door het openbaar ministerie schrif te-
lijk tot betaling is aangemaand, het verschuldigde bedrag van rechtswege 
met f 5 wordt verhoogd. Blijft ook na de verzending van deze aanmaning be-
taling gedurende tenminste dertig dagen achterwege en is de veroordeelde 
nadien opnieuw door het openbaar ministerie schriftelijk tot betaling aange-
maand, dan wordt dat bedrag verder verhoogd met een vijfde, doch tenmin-
ste met vijf en ten hoogste met duizend gulden. Mocht de geldboete in ge-
deelten worden voldaan en was de veroordeelde in verzuim, dan wordt bo-
vendien de opgelegde boete onmiddellijk in haar geheel opeisbaar. 

Dit voorstel is in artikel 24b van het wetsontwerp overgenomen, met dien 
verstande dat het bedrag waarmede de geldboete bij niet tijdige betaling, na 
eerste schriftelijke aanmaning, van rechtswege wordt verhoogd, op f 25 is 
gebracht. Verwacht mag worden dat een verhoging met een bedrag van f 25 
meer indruk zal maken dan een verhoging met een bedrag van slechts f 5. 
Wordt ook na deze eerste aanmaning de geldboete niet voldaan, dat volgt 
een tweede schriftelijke aanmaning waarbij het (verhoogde) bedrag van de 
boete opnieuw van rechtswege wordt verhoogd. Deze tweede verhoging zal 
gelijk zijn aan een vijfde van het bedrag dat nog moest worden betaald, met 
een minimum van vijfentwintig en een maximum van duizend gulden. Daar-
bij is de regeling in het wetsontwerp, in afwijking van het voorstel van de 
commissie, iets strikter geformuleerd in die zin, dat het openbaar ministerie 
bij niet tijdige betaling altijd tot aanmaning overgaat (zie in dit verband ook 
het hierna nog te bespreken artikel 24b, laatste lid). 

Voor geldboeten die zijn opgelegd door de kinderrechter is in artikel 77o, 
derde lid, van het Wetboek van Strafrecht een bedrag van f 5 voorgesteld 
voor de eerste verhoging, terwijl het minimum bij de tweede verhoging 
eveneens tot dit bedrag is beperkt (de commissie-vermogensstraffen had in 
haar rapport telkens een bedrag van f 2,50 voorgesteld). 

Mocht de geldboete in gedeelten worden voldaan, dan wordt bij niet-tij-
dige betaling van een of meer termijnen, nadat een eerste aanmaning geen 
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resultaat heeft gehad, de geldboete bovendien terstond in haar geheel 
opeisbaar (zie artikel 24b, derde lid). Dit sluit overigens niet uit dat het open-
baar ministerie nadien met de veroordeelde, die niet in staat is het restant 
van de boete ineens in zijn geheel te voldoen, een nieuwe betalingsregeling 
sluit. 

In het laatste lid van het ontwerp-artikel 24b is rekening gehouden met het 
geval dat de veroordeelde voor zijn verzuim geen verwijt treft. In dat geval 
kan het openbaar ministerie alsnog bepalen, dat een verhoging als bedoeld 
in de voorgaande leden van dit artikel vervalt. De veroordeelde zal dan wel 
aannemelijk moeten maken dat hij inderdaad een geldig excuus had toen hij 
met de betaling in gebreke bleef. Gezien het vorenstaande bestond geen 
behoefte aan het overnemen van de in het ontwerp van de commissie-ver-
mogensstraffen voorkomende bepaling, volgens welke de van rechtswege 
ingetreden verhogingen komen te vervallen indien met de veroordeelde, die 
in verzuim was, een nadere betalingsregeling wordt getroffen. 

De bovenbedoelde verhogingen treden alleen in bij onherroepelijke ver-
oordelingen tot geldboete waaraan niet tijdig wordt voldaan. Zij blijven dus 
achterwege bij de tenuitvoerlegging van verstekvonnissen waartegen nog 
enig gewoon rechtsmiddel open staat (zie artikel 557, tweede lid, Sv.). In 
deze gevallen heeft de veroordeelde het immers zelf in de hand om door als-
nog verzet of hoger beroep aan te tekenen de tenuitvoerlegging op te schor-
ten. 

3. Vervangende hechtenis 
De regeling van de vervangende hechtenis is in het nieuwe artikel 24c van 
het Wetboek van Strafrecht herschreven. Daarbij is het relatieve maximum 
(de vervangende hechtenis die maximaal voor een geldboete van een be-
paald bedrag kan worden opgelegd) verlaagd. Deze verlaging komt er op 
neer dat voor iedere f 25 boete één dag vervangende hechtenis kan wor-
den opgelegd. Volgens de geldende wet (zie artikel 23, zevende lid) kan voor 
elke halve gulden één dag vervangende hechtenis worden opgelegd. Door 
deze wijziging wordt de maatstaf voor de vervanging van geldboete door 
vrijheidsstraf meer in overeenstemming gebracht met de thans aanvaardba-
re normen van straftoemeting zonder dat de ondergetekende hiermede 
overigens zou willen betogen, dat een dag vrijheidsstraf en een geldboete 
van f 25 als even zware of met elkaar vergelijkbare straffen kunnen worden 
beschouwd. 

In het rapport van de commissie-vermogensstraffen, waaraan de voren-
staande wijziging is ontleend, was ook een verlaging van het absolute 
maximum van de vervangende hechtenis (dus de tijdsduur die de vervan-
gende hechtenis in geen geval mag overschrijden) van zes tot drie maanden 
voorgesteld. Voor degenen die tot een hoge geldboete zijn veroordeeld, zal 
het dan echter onder omstandigheden aantrekkelijk kunnen zijn om de ver-
vangende hechtenisstraf te ondergaan. Het doel van het wetsontwerp, name-
lijk het terugdringen van de (korte) vrijheidsstraf voor zover de geldboete 
een reëel alternatief is, zou dan kunnen worden gemist. Om die reden zou de 
ondergetekende de maximum-duur van de vervangende vrijheidsstraf wil-
len handhaven op zes maanden. Wel is de thans nog bestaande mogelijk-
heid om dit maximum in bepaalde gevallen - o.a. bij recidive - te verhogen 
tot negen maanden (zie artikel 23, zesde lid, Sr.) geschrapt. 

Evenmin heeft de ondergetekende het voorstel van de commissie-vermo-
gensstraffen overgenomen om aan de vervangende hechtenis een facultatief 
karakter te geven, in die zin dat de rechter wel tot oplegging van die subsidiai-
re straf bevoegd maar niet verplicht is. De commissie wijst er op dat een ver-
plichting tot het opleggen van vervangende hechtenis niet uitvoerbaar is, in-
dien een corporatie tot een geldboete wordt veroordeeld. Bovendien meent 
ze dat een dergelijke verplichting minder past in het stelsel van rechterlijke 
vrijheid bij de straftoemeting. 

De ondergetekende zou hieromtrent willen opmerken dat in de in voorbe-
reiding zijnde algemene regeling van de strafrechtelijke aansprakelijkheid 
van corporaties zal kunnen worden bepaald, gesteld al dat dit punt verduide-
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lijking behoeft, dat bij het opleggen van geldboeten aan rechtspersonen en 
andere lichamen vervangende hechtenis niet kan worden bevolen4. Aan het 
in de tweede plaats genoemde argument van de rechterlijke vrijheid bij de 
straftoemeting kan naar zijn mening, gezien het verband waarin het is ge-
plaatst, slechts beperkte betekenis worden toegekend. 

De ondergetekende meent dat de bezwaren die aan een facultatieve op-
legging van de vervangende hechtenis kleven zwaarder moeten wegen. Het 
ernstigste bezwaar vindt hij wel dat in die gevallen waarin, om welke reden 
dan ook, van het opleggen van vervangende hechtenis is afgezien, de ver-
oordeelde zich onder bepaalde omstandigheden aan de tenuitvoerlegging 
van het vonnis zou kunnen onttrekken, namelijk doordat hij zich niets aan-
trekt van alle aanmaningen, waarschuwingen en dreigementen en noch een 
voor de justitie gemakkelijk te vinden werkgever noch (op eigen naam) een 
bank- of girorekening met een positief saldo heeft. Het gaat hier om omstan-
digheden die de rechter op het tijdstip dat hij uitspraak doet niet altijd vol-
doende kan overzien, ook omdat die omstandigheden zich na dat tijdstip 
nog kunnen wijzigen. Wanneer de vervangende hechtenis als stok achter de 
deur ontbreekt, is het niet denkbeeldig dat sommige veroordeelden, die 
maar moeilijk in het vonnis kunnen berusten, er een 'sport' van zullen maken 
om aan de betaling van de hun opgelegde geldboete te ontkomen, in de al 
dan niet gegronde veronderstelling, dat de justitie, gelet ook op de hoogte 
van het verschuldigde bedrag, wel niet zo gemakkelijk tot verhaal op hun 
goederen of inkomsten zal besluiten. 

Verder ligt het voor de hand dat de rechter het antwoord op de vraag of hij 
al dan niet vervangende hechtenis zal bevelen, gesteld dat hij daartoe de 
vrijheid bezit, primair zal laten afhangen van de meer of minder solvente in-
druk die de verdachte op hem maakt. Met andere woorden: aan verdachten 
met een vaste werkgever, een vaste woonplaats en een bankrekening zal 
veelal niet, en aan verdachten die zich maatschappelijk bezien in een min-
der gunstige positie bevinden zal in de regel wel subsidiaire hechtenisstraf 
worden opgelegd. Dit verschil in behandeling zou op die laatstbedoelde 
groep van verdachten - en niet alleen op hen - een onbevredigende indruk 
maken. Dit verschil zou des te pijnlijker worden gevoeld wanneer achteraf de 
schijnbaar (maar mogelijk ook inderdaad) solvente veroordeelde, aan wie 
geen vervangende hechtenis was opgelegd, zich aan de betaling van de 
geldboete weet te onttrekken en de onbemiddelde veroordeelde, die in ver-
zuim is, tot het ondergaan van de hem opgelegde subsidiaire hechtenisstraf 
wordt gedwongen. 

Een regeling waarbij de vervangende hechtenis een facultatief karakter 
krijgt, zou naar het oordeel van de ondergetekende alleen dan aanvaard-
baar zijn, indien de rechter achteraf, wanneer blijkt dat de boete niet wordt 
betaald, alsnog vervangende hechtenis kan bevelen. Zo'n systeem kent het 
kinderstrafrecht (zie artikel 77o, vijfde lid, Sr). De commissie-vermogens-
straffen heeft een dergelijk stelsel ook inderdaad overwogen, maar ge-
meend daarvan om praktische redenen te moeten afzien. Voor een uiteen-
zetting van die bezwaren moge worden verwezen naar het eindrapport 
van de commissie (blz. 20). 

4. Verhaal van geldboeten 
Verreweg de meeste opgelegde geldboetes worden, vroeg of laat, door de 
veroordeelde betaald. In vrij veel gevallen gaat hij echter pas tot betaling 
over, nadat hem vanwege het openbaar ministerie is duidelijk gemaakt dat 
hij bij nog langer uitstel aanhouding moet verwachten om de door de rech-
ter opgelegde subsidiaire hechtenisstraf te ondergaan. Zeker bij de inning 

4 Vgl. artikel 14 van de Wet op de economische 
delicten waar is bepaald dat de tenuitvoerleg-
ging van bepaalde veroordelingen geschiedt 
op de wijze van tenuitvoerlegging van een ver-
oordeling tot geldboete, met dien verstande, 
dat geen vervangende vrijheidsstraf wordt toe-
gepast. 
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van niet al te hoge geldboeten is immers verhaal door executoriale verkoop 
van goederen (artikel 575 Sv.) of loonbeslag (artikel 576 Sv.) doorgaans te 
omslachtig. In de praktijk blijft deze dan ook achterwege en wordt de onwilli-
ge veroordeelde gewaarschuwd, dat vervangende hechtenis zal worden toe-
gepast, tenzij hij nu werkelijk betaalt. 

In het wetsontwerp is deze praktijk vastgelegd in het nieuwe artikel 573 Sv. 
Volgens het tweede lid van dit artikel kan het openbaar ministerie bij geld-
boeten beneden f 500.- (inclusief de daarop gevallen verhogingen) zonder 
meer van verhaal afzien en bij geldboeten boven dat bedrag wanneer rede-
lijkerwijs valt aan te nemen, dat volledig verhaal niet of slechts door execu-
toriale verkoop mogelijk is. In deze gevallen kan dus een in de regel tijdro-
vend onderzoek naar eventuele verhaalsmogelijkheden achterwege blijven 
en de veroordeelde worden geconfronteerd met een arrestatiebevel als hij 
weigerachtig blijft te betalen (zie het nieuwe artikel 573, derde lid, Sv.). De 
regeling sluit aan bij de voorstellen van de commissie-vermogensstraffen, 
zij het dat de grens daar gelegd was bij geldboeten tot een maximum van 
f200. 

Vertegenwoordigt de aan de veroordeelde opgelegde geldboete wèl een 
aanzienlijk bedrag en verkeert hij in zodanige omstandigheden, dat reële 
verhaalsmogelijkheden aanwezig moeten worden geacht, dan zal het open-
baar ministerie gebruik kunnen maken van de vereenvoudigde vorm van 
verhaal op bank- en girosaldi die in het herschreven artikel 576 is neerge-
legd. Het bestaande artikel 576, eerste lid, kent reeds een dergelijke bijzon-
dere verhaalsmogelijkheid (in werkelijkheid een vereenvoudigde vorm van 
derdenbeslag) voor lonen, wachtgelden, pensioenen en andere periodieke 
uitkeringen waarop de veroordeelde aanspraak heeft. De voorgestelde uit-
breiding heeft dus geen principiële betekenis. Praktisch is zij echter van 
groot belang, omdat het betalingsverkeer via bank- en giro-instellingen, 
vooral in het laatste tiental jaren, een enorme vlucht heeft genomen. De in-
ning van geldboeten kan hiermede belangrijk worden vereenvoudigd, zon-
der dat dit ten koste gaat van de rechtszekerheid. 

Het vijfde lid van artikel 576, zoals het thans nog luidt, bepaalt, dat artike-
len in bijzondere wetten, die het beslag binnen zekere grenzen beperken, 
buiten toepassing blijven, indien volgens artikel 576 verhaal wordt genomen 
op het loon of andere uitkeringen ter voldoening van een door de strafrech-
ter opgelegde geldboete. Een voorbeeld van een dergelijke bepaling is arti-
kel 1638g van het Burgerlijk Wetboek. Volgens dit artikel is loonbeslag onder 
de werkgever slechts geldig tot een vijfde gedeelte van het in geld vastge-
stelde loon, indien dit loon minder bedraagt dan f 20,- per dag 5. 

De commissie-vermogensstraffen heeft in haar rapport voorgesteld het 
vereenvoudigd verhaal van artikel 576 Sv. alleen toe te laten binnen de gren-
zen van hetgeen vatbaar is voor beslag. De ondergetekende kan zich met dit 
uitgangspunt verenigen, maar meent wel dat daarbij rekening moet worden 
gehouden met het feit, dat bepaalde uitkeringen - o.a. ingevolge de Algeme-
ne Ouderdomswet (artikel 21), de Algemene Weduwen- en Wezenwet (arti-
kel 36), de Ziektewet (artikel 50) en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsver-
zekering (artikel 58 ) - i n het geheel niet vatbaar zijn voor executoriaal beslag 
(dus ook niet tot een vijfde gedeelte zoals het loon). In zulke gevallen zou, in-
dien de boete niet vrijwillig wordt voldaan, executoriaal beslag op roerende 
en onroerende goederen van de veroordeelde moeten volgen. Deze laatste 
vorm van beslag is echter weinig aantrekkelijk, omdat de executiekosten 

5 Daarentegen is volgens artikel 120, eerste lid, 
onder c, van de Ambtenarenwet 1929 de bezol-
diging of het pensioen van een ambtenaar zon-
der beperkingen vatbaar voor inhouding of be-
slag tot verhaal van een door de strafrechter 
opgelegde geldboete. Het ligt in de bedoeling 
art. 1638g BW. aan te passen aan de verder 
voortgeschreden geldontwaarding. Daarbij zal 
ook aandacht worden geschoken aan het bo-
vengenoemde artikel van de Ambtenarenwet 
1929. 
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veelal aanzienlijk zijn in verhouding tot de waarde van de inbeslag genomen 
goederen en de daarvan te verwachten executie-opbrengst. Is de executie 
van goederen voor de veroordeelde vexatoir, voor de administratie is ze zeer 
omslachtig. 

Om deze reden is dan ook in het herschreven artikel 576, vijfde lid, het ver-
eenvoudigd verhaal in de hierbedoelde gevallen niet absoluut uitgesloten, 
maar toegelaten tot ten hoogste een vijfde gedeelte van de uitkering. Daarbij 
is ervan afgezien om, zoals artikel 1638g B.W. doet, de mogelijkheid open te 
laten dat bij uitkeringen boven een bepaald minimum op het meerdere zon-
der beperking beslag kan worden gelegd. Indien de geldboete hoger is dan 
het vijfde gedeelte van de uitkering zal telkens op de uitkering tot ten hoog-
ste een vijfde gedeelte beslag worden gelegd totdat het geheel van de boete 
is voldaan. Het gaat hier dus om een executiemogelijkheid, waarvan pas ge-
bruik zal worden gemaakt, indien alle middelen om de veroordeelde te be-
wegen vrijwillig aan het vonniste voldoen "b i jvoorbeeld via een door de 
rechter of het openbaar ministerie getroffen betalingsregeling - zonder suc-
ces zijn gebleven en nadat ook op een eventueel ingediend gratieverzoek 
(waardoor de tenuitvoerlegging van de straf wordt geschorst) afwijzend was 
beschikt. 

5. Het 'matigingsrecht' van de rechter (artikel 574 Sv.) 
Volgens artikel 574 Sv. kan de rechter, die de straf heeft opgelegd, op vorde-
ring van het openbaar ministerie of op verzoek van de veroordeelde, het be-
drag van de geldboete verminderen, indien sedert het uitspreken van de ver-
oordeling de geldelijke omstandigheden van de veroordeelde zodanig zijn 
gewijzigd, dat, waren die omstandigheden ten tijde van de uitspraak aldus 
geweest, een lagere boete zou zijn opgelegd. 

De bedoeling waarmee dit voorschrift indertijd in het Wetboek van Straf-
vordering werd opgenomen, was om de geldboetestraf als zodanig zo goed 
mogelijk te doen functioneren en de toepassing van de vervangende hechte-
nis zoveel mogelijk te beperken. Zoals de commissie-vermogensstraffen 
echter al terecht in haar eindrapport (zie § 2.3) heeft opgemerkt, heeft het 
voorschrift niet aan de verwachtingen beantwoord. Het is in de loop der ja-
ren vrijwel tot een dode letter geworden. In gevallen waarvoor het artikel is 
bedoeld, pleegt de veroordeelde doorgaans een gratieverzoek in te dienen 
waarop dan, nadat advies is ingewonnen bij de rechter die de straf heeft op-
gelegd, wordt beslist. 

De commissie-vermogensstraffen meent dat de gratieprocedure, zeker 
voor geldboetes tot een betrekkelijk laag bedrag, nogal zwaar is. Zij acht het 
daarom doelmatig, om naast de mogelijkheid van gratiëring die zij onverlet 
wil laten, uitbreiding te geven aan het bestaande artikel 574. Deze uitbrei-
ding zou erop neerkomen, dat de rechter mede rekening mag houden met 
andere omstandigheden dan de financiële situatie van de veroordeelde; ver-
der zou hij bevoegd moeten zijn de boete in daarvoor in aanmerking komen-
de gevallen geheel kwijt te schelden. Aldus krijgt de rechter, volgens het 
voorstel van de commissie, in hoofdzaak dezelfde bevoegdheden als die 
welke bij de beschikking op een gratieverzoek toekomen aan de Kroon. 

De ondergetekende heeft er echter de voorkeur aan gegeven in het wets-
ontwerpde regeling van artikel 574 niet uitte breiden maar te schrappen. Hij 
meent dat deze regeling naast de gratieprocedure te weinig zelfstandige be-
tekenis heeft. Dit is ook de reden waarom ze in de praktijk niet heeft voldaan. 
Van het voorstel van de commissie kan niet worden verwacht, dat de rege-
ling in de toekomst wel wezenlijke inhoud zal hebben. Dit zou alleen dan an-
ders zijn, indien gratie van geldboeten wordt uitgesloten. Het recht van gra-
tie is echter bij de Grondwet (artikel 77) zonder enige beperking aan de 
Kroon voorbehouden. 

De voorgestelde regeling zou dus alleen in zoverre nut hebben, dat in een 
aantal gevallen een gratieprocedure achterwege kan blijven, namelijk indien 
de rechter conform het verzoek van de veroordeelde de opgelegde geldboe-
te kwijtscheldt of vermindert. Het valt echter te betwijfelen of dit aantal ge-
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vallen erg groot zal zijn. De veroordeelde kan immers niet verplicht worden 
om een eventueel gratieverzoek pas in te dienen nadat hij gebruik heeft ge-
maakt van de procedure van artikel 574 Sv. Anderzijds zal de veroordeelde, 
die zijn verzoek om vermindering of kwijtschelding van de straf niet geheel 
door de rechter gehonoreerd zag, daarna alsnog een gratieverzoek kunnen 
indienen. Het is daarbij nog maar de vraag of sommige veroordeelden niet 
de procedure van artikel 574 zullen aangrijpen om de executie van hun straf 
zo lang mogelijk te rekken door het indienen van kansloze verzoeken om ver-
mindering of kwijtschelding van straf. De rechter wordt dan tot een weinig 
zinvolle arbeid verplicht. 

Het is op zich zelf ook niet zonder meer logisch, dat de veroordeelde tot 
een vermogensstraf wel vermindering of kwijtschelding van zijn straf kan 
verzoeken aan de rechter die haar heeft opgelegd, terwijl de veroordeelde 
tot vrijheidsstraf dit niet kan. Waarom zou de veroordeelde tot een geldboe-
te, naast het aan iedere veroordeelde toekomende recht om gratie van zijn 
straf te verzoeken, een extra-rechtsmiddel moeten hebben om strafvermin-
dering of "kwijtschelding te bewerkstelligen op grond van gewijzigde om-
standigheden, welk middel niet aan de andere veroordeelden toekomt? 

Een laatste overweging, die ervoor pleit om artikel 574 maar te schrappen 
is, dat een eventueel ongunstige beslissing van de rechter op het verzoek 
van de veroordeelde om vermindering of kwijtschelding van de geldboete 
kan prejudiciëren op de beslissing van de Kroon op een nadien ingediend 
gratieverzoek. In het algemeen lijkt het niet gewenst, dat van een verschil 
van mening tussen de rechter en de Kroon over de vraag of een bepaalde 
straf alsnog ten uitvoer moet worden gelegd tegenover de veroordeelde 
blijkt. In twijfelgevallen is het daarom niet bij voorbaat uitgesloten dat de 
omstandigheid, dat de rechter een verzoek tot vermindering of kwijtschel-
ding van de geldboete reeds heeft afgewezen, juist de doorslag kan geven 
bij de beslissing om de veroordeelde niet te gratiëren. 

ARTIKELEN 

Artikel I 
A. De materie, die thans geregeld is in artikel 23, derde t/m negende lid, van 
het Wetboek van Strafrecht, is in het wetsontwerp geheel herschreven. De 
inhoud van artikel 23, derde en vierde lid, is overgebracht naar artikel 573 
van het Wetboek van Strafvordering, die van artikel 23, vijfde t/m achtste lid, 
naar het nieuwe artikel 24c. 

Artikel 23, negende lid, ten slotte werd overbodig door het ontworpen arti-
kel 24b. Artikel 23, tweede lid, hoewel strikt genomen naast artikel 561, twee-
de lid, Sv. overbodig, in aangepaste vorm gehandhaafd, tot beter begrip van 
de artikelen 24a en 24b Sr. 

B. Artikel 24a. Dit artikel, dat de rechter de bevoegdheid geeft te bepalen 
dat de opgelegde geldboete in gedeelten mag worden voldaan, is reeds be-
sproken in § 2 onder 1 van deze memorie. 

In het eerste lid van het nieuwe artikel is er rekening mee gehouden, dat 
bij het vonnis meerdere geldboeten tegelijk zijn opgelegd, die ieder voor 
zich kleiner zijn dan f 500, maar gezamenlijk dat bedrag overschrijden. Ook 
in dat geval is de rechter bevoegd bij de uitspraak te bepalen, dat de veroor-
deelde het bedrag in gedeelten of termijnen mag voldoen. Het minimumbe-
drag van f 500 kan eventueel bestaan uit een of meer (geheel of gedeeltelijk) 
voorwaardelijk opgelegde geldboeten. 

Aan termijnen korter dan één maand lijkt geen behoefte te bestaan. Daar-
entegen moet het wenselijk worden geacht, dat de rechter een zekere vrij-
heid behoudt om de lengte van de termijnen te doen variëren. Bepaald is 
derhalve dat iedere termijn op ten minste één en ten hoogste drie maanden 
kan worden gesteld (zie artikel 24a, derde lid). 

Tweede Kamer, zitting 1974-1975, 13 386, nrs. 1-3 16 



Te zamen mogen deze termijnen een gezamenlijk tijdvak van twee jaar 
niet overschrijden. Hierbij is gedoeld op de termijnen waarbinnen het twee-
de gedeelte en eventueel volgende gedeelten van de geldboete moeten wor-
den voldaan (zie artikel 24a, tweede lid). De eerste termijn is niet in dit tijdvak 
begrepen omdat de rechter op het moment dat hij uitspraak doet niet kan 
weten wanneer het vonnis of arrest voor tenuitvoerlegging vatbaar wordt; 
dit laatste tijdstip hangt immers af van de vraag of al dan niet beroep zal 
worden ingesteld dan wel een gratieverzoek ingediend. Weliswaar zou de 
rechter kunnen bepalen, dat de eerste termijn begint te lopen zodra het von-
nis voor tenuitvoerlegging vatbaar is geworden, maar dit zou het openbaar 
ministerie, dat met de executie is belast, dwingen op dit tijdstip zeer attent te 
zijn omdat de veroordeelde dan tezelfdertijd moet worden aangeschreven. 
Administratief kan dit moeilijkheden geven zonder dat daarmede enig be-
lang lijkt te zijn gediend. De bepaling van de eerste termijn moet daarom 
worden overgelaten aan het executerende openbaar ministerie. Aangezien 
het nieuwe artikel 561, vierde lid, van het Wetboek van Strafvordering be-
paalt dat bij de executie van geldboeten het totale bedrag in elk geval binnen 
twee jaar en drie maanden moet zijn voldaan, volgt daaruit dat de eerste ter-
mijn, indien de overige termijnen te zamen de maximumduur van twee jaar 
beslaan, op ten hoogste drie maanden kan worden gesteld, te rekenen vanaf 
de dag waarop het vonnis of arrest voor tenuitvoerlegging vatbaar is gewor-
den. 

Artikel24b. Op dit artikel is reeds een toelichting gegeven in § 2, onder 2, 
van deze memorie. Enkele punten worden hieronder nog verduidelijkt. 

Onder 'een ingevolge een onherroepelijke veroordeling tot geldboete te 
betalen bedrag' in artikel 24b, eerste lid, moet worden verstaan: het bedrag 
van de geldboete of, indien termijnbetaling is toegestaan, het gedeelte van 
de geldboete dat binnen de daarvoor gestelde termijn moet worden vol-
daan. 

Is de veroordeelde in verzuim, dan zal in de schriftelijke aanmaningen van 
het openbaar ministerie tevens mededeling worden gedaan van de verplich-
ting tot betaling van de ingetreden verhogingen. Een afzonderlijk schrijven 
wordt daarvoor dus niet vereist. 

Uit artikel 24b, tweede lid, volgt dat het ingevolge de veroordeling tot 
geldboete te betalen bedrag, verhoogd met f 25 indien een (eerste) aanma-
ning heeft plaats gehad, uiterlijk dertig dagen na het verzenden van die aan-
maning moet worden voldaan. Blijkt na het verstrijken van die termijn een 
tweede aanmaning noodzakelijk, dan zal betaling van het nog resterende ge-
deelte van het boetebedrag, met de daarop gevallen verhogingen, moeten 
plaatsvinden binnen een door het openbaar ministerie te stellen termijn. 
Heeft ook deze tweede aanmaning geen effect dan zal verhaal c.q. vervan-
gende hechtenis moeten volgen (zie artikel 573 e.v. Sv.), tenzij de veroor-
deelde aannemelijk weet te maken dat hem voor zijn verzuim geen verwijt 
treft en het openbaar ministerie alsnog tot uitstel van betaling c.q. een afbe-
talingsregeling besluit. 

Mocht de geldboete in gedeelten worden voldaan, dan zal de boete in haar 
geheel opeisbaar worden, indien de veroordeelde met de betaling van een 
termijn in verzuim is en tevergeefs is aangemaand die termijn, alsmede de 
daarop gevallen verhoging van f 25 te voldoen. Dat wil dus in feite zeggen, 
indien meer dan dertig dagen zijn verstreken sedert het verzenden van de 
aanmaning zonder dat betaling heeft plaats gehad (zie artikel 24b, derde lid). 

Artikel24c. Dit artikel, dat betrekking heeft op de vervangende hechtenis-
straf kwam eveneens reeds in het algemeen gedeelte van deze memorie ter 
sprake (zie § 2 onder 3). 

In het eerste lid van het ontwerp-artikel is tot uitdrukking gebracht, dat de 
vervangende hechtenisstraf, eveneens zal kunnen worden ondergaan, wan-
neer de veroordeelde in gebreke blijft de wegens te late betaling op de geld-
boete gekomen verhogingen te voldoen. Bij de bepaling van de duur van de 
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vervangende hechtenis in het vonnis wordt overigens alleen gelet op de 
hoogte van de geldboete. Het is in dat stadium immers nog niet zeker of 
daarop verhogingen zullen komen (zie artikel 24c, derde lid). 

In het vierde lid is bepaald, dat wanneer een gedeelte van het verschuldig-
de bedrag, inclusief de daarop gekomen verhoging wegens niet-tijdige beta-
ling is voldaan, de duur van de vervangende hechtenis naar evenredigheid 
vermindert. Zou deze vermindering ertoe leiden, dat voor een gedeelte van 
een dag vervangende hechtenis moet worden ondergaan, dan vindt afron-
ding naar boven plaats tot het naaste aantal gehele dagen. Deze bepaling is 
ingevolge het vijfde lid ook van toepassing in gevallen waarin de betaling 
geschiedt nadat reeds een deel van de vervangende hechtenis ten uitvoer is 
gelegd. 

Met het volgende voorbeeld mogen deze bepalingen nader worden toege-
licht. 

Aan iemand is een geldboete van f 1000 subsidiair 30 dagen hechtenis, op-
gelegd. De veroordeelde betaalt dadelijk f 300, maar blijft met het voldoen 
van de rest in gebreke. Door twee aanmaningen wordt het overblijvende be-
drag verhoogd; eerst met f 25 tot f 725 en vervolgens met een vijfde van het 
dan nog verschuldigde bedrag (1/5 x f725 = f 145) tot f 870. 

Een poging tot verhaal levert f 560 op. Reële mogelijkheden tot verhaal 
van het restant ontbreken. In gevallen waarin het verschuldigde bedrag voor 
een gedeelte is voldaan, wordt de vervangende hechtenis naar evenredig-
heid verminderd. Het totaal verschuldigde bedrag was f 1000 t f25 M145 
= f 1170. Daarvan is uiteindelijk f 310 of 31 onbetaald gebleven. Van de 30 
dagen vervangende hechtenisstraf kan nu ook niet meer dan 31 deel of 
111 dag worden geëxecuteerd, waarbij afronding naar boven plaatsvindt 
tot 8 dagen. In het gegeven voorbeeld kan dus 8 dagen vervangende hechte-
nis worden toegepast. Stel nu verder, dat de verdeelde na 2 dagen van de 
subsidiaire hechtenisstraf te hebben ondergaan, alsnog f 150 betaalt, dan zal 
nog 16 deel van de vervangende hechten isstraf van 30 dagen moeten wor-
den geëxecuteerd, met daarop 2 dagen vervangende hechtenis, die reeds 
zijn ondergaan, in mindering gebracht. Dit komt erop neer, dat 4 12 dag of, 
naar boven afgerond, 5 dagen, minus 2 dagen is nog 3 dagen vervangende 
hechtenis ter executie overblijven. 

Cen D. De wijzigingen, voorgesteld in het tweede en derde lid van artikel 34 
en in artikel 36, zijn van technische aard, die geen afzonderlijke toelichting 
lijken te behoeven. 

E. Volgens het bestaande artikel 23, zesde lid, Sr. kan het maximum van de 
vervangende hechtenis met een derde worden overschreden in de gevallen, 
waarin wegens samenloop, herhaling of het bepaalde bij artikel 44 (misbruik 
van ambtelijke bevoegdheid of schending van ambtsplicht) het minimum 
van de geldboete wordt verhoogd. In het voorstel van de commissie-vermo-
gensstraffen is deze mogelijkheid tot verhoging van het absolute maximum 
van de vervangende hechtenis niet overgenomen. De ondergetekende kan 
zich met dit standpunt verenigen. Indien blijkens de primair opgelegde straf 
een geldboete als de meest in aanmerking komende reactie wordt be-
schouwd, is een vrijheidsstraf van meer dan drie maanden, ook in de hier 
bedoelde uitzonderingsgevallen, excessief. In het wetsontwerp zijn de arti-
kelen 60 en 62 dan ook zodanig gewijzigd, dat overschrijding van het maxi-
mum van de vervangende hechtenis in het geval van meerdaadse samen-
loop wordt uitgesloten. 

F. Voor het geval dat betaling van de geldboete in termijnen is toegestaan, 
dan wel door het openbaar ministerie uitstel van betaling is verleend, is de 
op het ogenblik in de wet voorziene verjaringstermijn voor het recht tot uit-
voering van de straf, indien de geldboete wegens overtreding is opgelegd, 
aan de korte kant. Die termijn duurt immers ingevolge artikel 76, tweede lid, 
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van het Wetboek van Strafrecht een derde langer dan de termijn van verja-
ring van het recht tot strafvordering. Aangezien die laatste termijn voor 
overtredingen op twee jaar is gesteld, is de verjaringstermijn na afloop 
waarvan de geldboete niet meer kan worden geëxecuteerd twee jaar en acht 
maanden, te rekenen van de dag volgende op die waarop het vonnis of ar-
rest ten uitvoer kan worden gelegd. 

De commissie-vermogensstraffen had in haar eindrapport (zie blz. 81) 
voorgesteld deze termijn met een jaar te verlengen in het geval dat gebruik 
is gemaakt van een der nieuwe bepalingen omtrent betaling in gedeelten, af-
betaling of uitstel van betaling. Zij stelde daartoe een aanvulling op artikel 77 
van het Wetboek van Strafrecht voor. In artikel I onder F van het wets-
ontwerp is dit denkbeeld overgenomen met dien verstande dat voorgesteld 
wordt een verlenging van de verjaringstermijn met twee jaar in plaats van 
één. De ondergetekende meent dat voor deze afwijzing voldoende grond be-
staat, nu in het wetsontwerp een maximumtermijn, gedurende welke door 
het openbaar ministerie uitstel van betaling kan worden verleend, van twee 
jaar en drie maanden is voorzien (zie artikel 561, vierde lid, Sv.). Vooral bij 
hoge geldboeten is het denkbaar dat de invordering van het nog door de 
veroordeelde verschuldigde bedrag, indien deze laatste weigerachtig is te 
betalen, binnen de door de commissie voorgestelde termijn op bezwaren 
stuit. Het zou dan onbevredigend zijn, indien de veroordeelde doordat hij de 
executie weet te rekken totdat de verjaringstermijn is verstreken, de tenuit-
voerlegging van de straf ontgaat. Daarbij moet worden bedacht dat, anders 
dan bij de verjaring van het recht tot strafvervolging, de wet niet de moge-
lijkheid kent van stuiting of schorsing der verjaring indien het betreft de exe-
cutie van een geldboete. 

G t/m I. De in enkele artikelen van titel VIIIA (Bijzondere bepalingen voor 
minderjarigen) voorkomende verwijzingen naar voorafgaande bepalingen 
van het Wetboek van Strafrecht zijn aangepast aan de in dit wetsontwerp 
voorgestelde wijzigingen van die bepalingen. 

Het voorstel om in kinderstrafzaken de verhoging bij eerste aanmaning en 
het minimum van de verhoging, voorzien in het geval van tweede aanma-
ning, te beperken tot f 5 kwam reeds ter sprake in § 2, onder 2, van het alge-
meen gedeelte van deze memorie. 

De inhoud van het vierde, vijfde en zesde lid van artikel 77 is overgebracht 
naar artikel 507 van het Wetboek van Strafvordering. Uit wetssystematisch 
oogpunt lijken die bepalingen daar beter op hun plaats. 

Artikel II 
A. Zoals reeds in de artikelsgewijze toelichting op Artikel I, sub G t/m I, is op-
gemerkt, is een deel van de thans in artikel 77 van het Wetboek van Straf-
recht opgenomen bepalingen omtrent de geldboete in kinderstrafzaken 
overgebracht naar artikel 507 Sv. (in de titel betreffende strafrechtelijk min-
derjarigen), waar het systematisch beter op zijn plaats is. De inhoud 
van het herschreven artikel is daarbij aangepast aan de overige voorstellen 
in het wetsontwerp. Tevens zijn enkele technische verbeteringen aange-
bracht. Zo bepaalt het ontwerp-artikel 507, tweede lid, uitdrukkelijk, dat de 
rechter die moet beslissen op een vordering om de - niet verhaalbare - geld-
boete te vervangen door arrest of berisping de veroordeelde in de gelegen-
heid moet stellen daarop te worden gehoord; hij kan in dit verband de nodi-
ge bevelen geven om diens verschijning in raadkamer te bewerkstelligen. 

Het bepaalde in het tegenwoordige artikel 507 (betreffende afbetaling van 
de opgelegde geldboete) kan vervallen. De voorgestelde algemene bepalin-
gen van de artikelen 24a Sr. en 561, derde en vierde lid, Sv. (toestaan van af-
betaling bij de rechterlijke uitspraak, respectievelijk bij een latere beslissing 
van het openbaar ministerie) zijn namelijk krachtens de artikelen 77b Sr. en 
486 Sv. mede van toepassing in kinderzaken. 

Misschien ten overvloede wordt opgemerkt dat artikel 507 derogeert aan 
artikel 573, derde lid. 
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B. Het eerste lid van artikel 561 is vereenvoudigd en gepreciseerd door ver-
vanging van de woorden 'Indien echter de tenuitvoerlegging is toegelaten of 
niet van de gehele straf gratie is verleend' door de bondiger en nauwkeuri-
ger zinsnede 'Voor zover de tenuitvoerlegging is toegelaten'. Ook als de ge-
hele straf bij wege van gratie is kwijtgescholden, kan er toch wel degelijk 
nog iets ten uitvoer gelegd moeten worden, namelijk wanneer, behalve een 
straf, tevens een maatregel is opgelegd. 

In plaats van het bestaande tweede lid worden drie nieuwe leden voorge-
steld. Daarin is rekening gehouden met een, krachtens rechterlijke uitspraak, 
bij gedeelten te betalen geldboete. Verder is, zoals reeds in § 2 onder 1 van 
deze memorie werd aangegeven, uitdrukkelijk voorzien in een bevoegdheid 
van het openbaar ministerie om uitstel van betaling te verlenen, dan wel af-
betaling toe te staan (De geldende wet spreekt alleen van het eerste). Om te 
voorkomen dat de zaak zich eindeloos zou kunnen voortslepen, is daarbij 
een maximum-termijn gesteld van twee jaar en drie maanden (thans twee 
jaar), welke aansluit bij die van het ontwerp-artikel 24a, laatste lid. 

Aangezien het niet-tijdig betalen van de geldboete voor de veroordeelde 
consequenties zal hebben, is in artikel 561, tweede lid, bepaald, dat het 
openbaar ministerie zorg draagt dat de veroordeelde tijdig wordt geïnfor-
meerd over het tijdstip (of zo de boete in gedeelten mag worden voldaan de 
tijdstippen) waarop de betaling uiterlijk moet geschieden. 

C. Artikel 572. Het huidige artikel bevat een gedetailleerde regeling van de 
plaats waar de betaling van geldboeten moet geschieden. Met het oog op de 
ontwikkeling van het betalingsverkeer, lijkt het doelmatiger die regeling in 
een algemene maatregel van bestuur onderte brengen, waardoor zij gemak-
kelijker kan worden aangepast indien daaraan in de praktijk behoefte be-
staat. Uiteraard zal bij de mededeling van het tijdstip waarop uiterlijk de 
geldboete moet zijn betaald, tevens mededeling worden gedaan hoe die be-
taling kan geschieden. In de regel zal dit erop neerkomen, dat de veroordeel-
de wordt uitgenodigd het verschuldigde te storten opeen door het openbaar 
ministerie aangewezen postgirorekening. 

Voor zover het bestaande artikel handelt over de uitvoering van vonnissen 
of arresten, waarbij de straf van verbeurdverklaring is uitgesproken, is de re-
geling overgebracht naar artikel 577. 

Artikel 573. Dit artikel, waarin is omschreven in welke gevallen verhaal of 
vervangende hechtenis kan worden uitgeoefend respectievelijk ten uitvoer 
gelegd, behoeft, na hetgeen over deze onderwerpen reeds in het algemeen 
gedeelte van deze memorie is opgemerkt, weinig toelichting. 

Het eerste lid van het nieuwe artikel 573 spreekt van verhaal op 'goederen' 
zonder bijvoeging van 'roerende en onroerende'. In overeenstemming met 
de terminologie van het ontwerp-nieuw Burgerlijk Wetboek zijn hieronder te 
verstaan: alle zaken en rechten, dus alle activa. 

Zijn de omstandigheden van dien aard, dat een reële verhaalsmogelijk-
heid door het leggen van beslag op loon, giro- of bankrekening van de ver-
oordeelde enz. aanwezig is, dan zal het openbaar ministerie, bij de executie 
van geldboeten boven f 500 (inclusief verhogingen), daartoe pogingen moe-
ten aanwenden. Dit ook om te vermijden dat het ondergaan van de vervan-
gende hechtenisstraf voor de veroordeelde financieel dusdanig aantrekkelijk 
wordt, dat hij daaraan de voorkeur zou willen geven. In het nieuwe artikel 
573, tweede lid, onder b, is daarom bepaald, dat, indien het verschuldigde 
bedrag meer dan f 500 bedraagt, alleen dan van verhaal kan worden afge-
zien, wanneer redelijkerwijze valt aan te nemen dat volledig verhaal niet of 
slechts door executoriale verkoop van goederen mogelijk is. In de regel zal 
het openbaar ministerie, om vast te stellen of een reële verhaalsmogelijkheid 
aanwezig is, overigens toch wel zijn aangewezen op een zekere medewer-
king van de veroordeelde zelf. Weigert de veroordeelde die medewerking te 
geven, bij voorbeeld doordat hij weigert op te geven of hij bij enige bank een 
rekening bezit, dan zal het er doorgaans voor mogen worden gehouden dat 
aan de in laatstbedoeld artikellid gestelde voorwaarde is voldaan. 
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D. Het voorstel om artikel 574 te doen vervallen is toegelicht in § 2 onder 5 
van deze memorie. 

E. De redactie van artikel 575, eerste en tweede lid, is vereenvoudigd. Daar-
bij is aangesloten bij de in de bestaande wet gevolgde indeling, dat wil zeg-
gen het eerste lid wijst het dwangbevel aan en omschrijft het rechtsgevolg, 
terwijl het tweede lid zegt wie het dwangbevel uitvaardigt en hoe het geëxe-
cuteerd wordt. 

In het stelsel van de wet steunt het verhaal in laatste instantie niet opeen 
vonnis, doch op de nadere beslissing van het openbaar ministerie dat het 
dwangbevel zal worden aangewend (vandaar dat artikel 575, eerste lid, con-
form de bestaande regeling, spreekt van het recht om de goederen van de 
veroordeelde 'zonder vonnis' aan te tasten). Vgl. Blok-Besier, Het Nederland-
sche strafproces, III, blz. 220. 

Indien na de uitvaardiging van het dwangbevel betaling achterwege blijft 
wordt het ten uitvoer gelegd als een vonnis van de burgerlijke rechter. De 
toevoeging dat het moet gaan om vonnissen tot betaling van een geldsom 
kon geacht worden voor zichzelf te spreken en behoefde daarom niet in het 
ontworpen artikel te worden herhaald. Men vindt de algemene regelen om-
trent dit onderwerp in de artikelen 430-438a van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering (o.a. de bepaling dat het dwangbevel aan de veroordeelde 
moet worden betekend). De bijzondere regels voor de tenuitvoerlegging op 
roerende goederen zijn te vinden in de artikelen 439 en volgende, voor die 
op onroerende goederen in de artikelen 491 e.v. (zie ook de artt. 563 e.v. Rv.). 

In alle gevallen wordt door een deurwaarder beslag gelegd, waarop ver-
koop van het inbeslaggenomene in het openbaar plaats heeft, indien het 
roerende goederen betreft door een deurwaarder, indien het onroerende 
goederen of schepen betreft op de terechtzitting van de rechtbank of ten 
overstaan van een door de rechtbank aangewezen notaris. De verkoop 
wordt gestaakt, zodra hij genoeg heeft opgebracht om daaruit de geldboete, 
met de daarop gekomen verhogingen, de vorderingen van schuldeisers die 
zich mochten hebben aangemeld om van de tenuitvoerlegging mede ge-
bruikte maken tot verhaal van hun vorderingen, en de kosten van detenuit-
voerlegging te voldoen. 

De in het derde en vierde lid van artikel 575 voorgestelde wijzigingen zijn 
technische aanpassingen aan de overige bepalingen van het ontwerp. 

De commissie-vermogensstraffen heeft zich afgevraagd (zie blz. 89 van 
haar eindrapport) of de uitvoerige regeling van het derde t/m vijfde lid van 
artikel 575, waarin de modalideiten van het verhaal nader worden geregeld, 
wel strikt nodig is. Het betreft hier een gecompliceerde materie, die de com-
missiein haar rapport niet meer ten gronde kon bespreken. 

De ondergetekende geeft aan handhaving van deze bepalingen de voor-
keur op grond van de volgende overwegingen. 

In het derde lid van artikel 575 is het recht van de veroordeelde omschre-
ven om tegen het dwangbevel bij het gerecht dat de straf heeft opgelegd 
verzet te doen. Een reden voor verzet zal b.v. kunnen zijn de stelling van de 
veroordeelde, dat hij al heeft betaald (men denke aan een administratieve 
vergissing bij het parket) of dat het dwangbevel een hoger bedrag aanwijst 
dan de veroordeelde te betalen heeft. Hoewel deze gevallen zich in de prak-
tijk waarschijnlijk slechts zeer sporadisch zullen voordoen, is het duidelijk 
dat geschillen bij de executie van een dwangbevel aan de rechter voorge-
legd moeten kunnen worden. Het derde lid van artikel 575 voorziet verder in 
de mogelijkheid om tegen de beslissing van het gerecht op het gedane ver-
zet beroep in cassatie in te stellen. Inderdaad lijkt die mogelijkheid van cas-
satie van weinig praktisch belang. Toch kan het, zeker bij de executie van ho-
ge geldboeten, nut hebben, indien de Hoge Raad over schending of verkeer-
de toepassing van het recht kan oordelen. 

Het vierde lid betreft de positie van derden. Zo kan er een derde opkomen 
die beweert eigenaar te zijn van de in beslag genomen goederen of een ge-
deelte daarvan. Volgens artikel 456 Rv. is dan verzet tegen de voorgenomen 
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verkoop mogelijk door dagvaarding van degene die beslag heeft gelegd en 
van de persoon tegen wie het beslag is gedaan. Zou artikel 575, vierde lid, 
worden geschrapt, dan zou het op zijn minst onduidelijk zijn hoe de rechtssi-
tuatiein zo'n geval is. 

Volgens het vijfde lid van artikel 575 komen de kosten van het verhaal ten 
laste van de veroordeelde en worden zij, gelijk met de geldboete en de daar-
op gevallen verhogingen, op hem verhaald. Dit is een van de zeer weinige 
gevallen, waarin kosten, welke een strafzaak voor de staat medebrengt of tot 
gevolg heeft, op de veroordeelde worden verhaald. Het lijkt echter alleszins 
redelijk, dat de veroordeelde die weigert vrijwillig aan het vonnis te voldoen, 
waardoor verhaal onvermijdelijk wordt, de aan de toepassing van dit 
dwangmiddel verbonden kosten ook zelf draagt. 

F. Artikel 576. De vereenvoudigde vorm van verhaal, die in dit artikel is ge-
regeld, is reeds op enkele hoofdpunten toegelicht in § 2 onder 4 van deze 
memorie. Krachtens de geldende wet is deze wijze van verhaal toegelaten 
op inkomsten uit arbeid en op wachtgelden, pensioenen en andere periodie-
ke uitkeringen waarop de veroordeelde aanspraak heeft. Bij aanvaarding 
van het wetsontwerp wordt zij tevens mogelijk op bank- en girosaldi, waar-
over de veroordeelde ten eigen bate vermag te beschikken. 

Het verhaal zal worden genomen door middel van een schriftelijke kennis-
geving van het executerende openbaar ministerie, welke kennisgeving 
wordt betekend aan degene onder wie het verhaal wordt genomen en aan de 
veroordeelde zelf. De kennisgeving bevat een opdracht aan de natuurlijke per-
soon of rechtspersoon onder wie beslag wordt gelegd om hetgeen deze ver-
schuldigd is of nog zal worden aan de veroordeelde, niet aan de laatste uit te 
keren maar tot ten hoogste het bedrag van de geldboete met de daarop ge-
komen verhogingen over te maken aan de Staat, op een in die kennisgeving 
aangewezen rekeningnummer (zie artikel 576, tweede en derde lid). 

De commissie-vermogensstraffen had in het door haar ontworpen artikel 
576 de figuur van subrogatie (bij de wet) willen hanteren, waarbij de Staat 
door betekening van de kennisgeving treedt in de rechten die de veroordeel-
de jegens degene, onder wie verhaal wordt genomen, heeft. De ondergete-
kende geeft echter op dit punt de voorkeur aan de bestaande regeling, die 
nauwer aansluit bij de regeling van het executoriaal en conservatoir beslag 
onder derden in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, waarbij de-
gene onder wie beslag wordt gelegd verplicht is tot betaling of afgifte van 
het loon c.q. banksaldo etc. waarop beslag is gelegd aan degene die het ver-
haal uitoefent zonder dat de executant daarbij treedt in de rechten van de 
geëxecuteerde (zie de artikelen 741 en 479 Rv.)6. Hij meent dat een in de wet 
omschreven verplichting tot betaling wel zo toereikend is om het gestelde 
doel te bereiken als de veel verder gaande figuur van subrogatie. Daarbij 
moge worden bedacht, dat subrogatie op zich zelf nog geen executoriale t i-
tel oplevert. Weigert degene onder wie verhaal wordt genomen aan zijn ver-
plichting tot betaling aan de Staat te voldoen, dan zal ook in het geval van 
subrogatie een vordering in rechte niet gemist kunnen worden. In het alge-
meen kan dus niet worden gesteld, dat de figuur van subrogatie de voorkeur 
verdient wegens haar eenvoud of gemakkelijke hanteerbaarheid. Wel is in 
het nieuwe artikel 576, derde lid, het voorstel van de commissie overgeno-
men om de verplichting tot betaling te doen vervallen, indien twee jaar na de 
dag van betekening zijn verstreken. 

6 Ook in het door de Staatscommissie voor de 
Nederlandse Burgerlijke Wetgeving in 1973 uit-
gebrachte rapport omtrent de herziening van 
het executoriaal en conservatoir derden-beslag 
wordt uitgegaan van een op de derde-beslage 
ne rustende verplichting tot betaling of afgifte. 
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Zowel onder de geldende als onder de ontworpen regeling zal het kunnen 
voorkomen, dat verhaal wordt gezocht bij verschillende debiteuren van de 
veroordeelde. Dit zou ertoe kunnen leiden, dat in totaal meer dan het bedrag 
van de (van rechtswege verhoogde) boete wordt geïnd. In dat geval zal het 
meerdere, dat onverschuldigd is betaald, door de griffie, die het heeft ont-
vangen, worden teruggestort. De verplichting tot betaling komt immers vol-
gens de laatste volzin van het nieuwe artikel 576, derde lid, te vervallen zo-
dra het uit hoofde van de veroordeling verschuldigd bedrag is betaald of 
verhaald. Bepalend is dus het tijdstip waarop de verschillende betalingen 
plaats hadden. Wanneer het bedrag van de geldboete geheel is aangezui-
verd, zullen debiteuren die na dat tijdstip aan de Staat betaalden het door 
hen gestorte bedrag geheel terugontvangen. 

Aangezien het openbaar ministerie niet meer rechten behoort te kunnen 
uitoefenen dan de veroordeelde zelf bezat, is in artikel 576, derde lid, nog be-
paald, dat indien tussen de derde onder wie het verhaal is genomen en de 
veroordeelde een verbintenis tot betaling bestond, die afhankelijk was van 
een tijdsbepaling of de vervulling van een opschortende voorwaarde, hier-
mede rekening behoort te worden gehouden. 

De derde, die aldus de geldboete voor de veroordeelde aan de Staat vol-
doet, zal uiteraard het betaalde in mindering mogen brengen op hetgeen hij 
aan de veroordeelde zou moeten betalen. Hij heeft immers voldaan aan een 
uitdrukkelijke uit de wet voortvloeiende verplichting om op bepaalde wijze 
over de aan de veroordeelde toekomende gelden te beschikken. Uitbetaling 
aan de veroordeelde in strijd met het gelegde beslag heft daarentegen de 
verplichting tot betaling aan de Staat niet op (zie artikel 576, vierde lid). Blijft 
degene onder wie beslag was gelegd in gebreke aan deze betalingsverplich-
ting te voldoen, dan zal hij zo nodig door de officier van justitie die met de 
uitvoering van het vonnis of arrest was belast in rechte kunnen worden aan-
gesproken. 

Het vijfde lid van het herschreven artikel 576 kwam reeds ter sprake in § 2 
onder 4. Zou op bepaalde uitkeringen nimmer beslag kunnen worden ge-
legd, om daaruit een door de rechthebbende op de uitkering verschuldigde 
geldboete te voldoen, dan zou, indien ook toepassing van vervangende 
hechtenis op bezwaren stuit, óf de betaling van geldboeten tegenover dege-
nen voor wie deze uitkering de enige of hoofdbron van inkomsten is niet 
kunnen worden afgedwongen óf gegrepen moeten worden naar het voor de 
veroordeelde veel bezwarender dwangmiddel van het executoriaal verhaal 
op roerende of onroerende goederen. Een tussenweg in die zin, dat telkens 
op ten hoogste een vijfde gedeelte van de uitkering beslag kan worden ge-
legd (een regel die ook ten grondslag ligt aan het loonbeslag volgens artikel 
1638g van het Burgerlijk Wetboek) lijkt dan de voorkeur te verdienen. 

In het zesde lid van het nieuwe artikel 576 is bepaald, dat iedere belang-
hebbende binnen zeven dagen na de betekening van de daartoe strek-
kende kennisgeving verzet kan doen bij de rechter, die de veroordeling heeft 
uitgesproken. Het bestaande artikel voorziet alleen in de mogelijkheid van 
verzet door de veroordeelde. Ingevolge het herziene artikel 576 zullen dus 
ook de derde-beslagene en eventuele andere belanghebbenden bezwaar 
kunnen maken. Op het gedane verzet wordt beslist door de rechter die de 
veroordeling heeft uitgesproken; van zijn beslissing staat beroep in cassatie 
open. 

De ondergetekende acht het niet nodig aan de rechter, die over het verzet 
moet beslissen, nog een matigingsrecht toe te kennen in die zin dat bijvoor-
beeld bij verhaal op het tegoed van een bank- of girorekening zou kunnen 
worden bepaald dat maandelijks niet meer dan een door de rechter vastge-
steld bedrag wordt geïnd. Verhaal zal pas plaatsvinden indien alle middelen 
om de veroordeelde te bewegen vrijwillig aan het vonnis te voldoen zijn uit-
geput. Dit houdt dus in, dat hiertoe pas zal worden besloten wanneer gerui-
me tijd is verstreken sedert het vonnis of arrest voor tenuitvoerlegging vat-
baar werd. 
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In die tussentijd heeft de veroordeelde ampel de gelegenheid gehad om 
aan het openbaar ministerie uitstel van betaling c.q. afbetaling te verzoeken, 
voor zover de rechter bij het uitspreken van het vonnis al niet tot het laatste 
besloten had. Ten aanzien van inkomsten die voor de veroordeelde het 
hoofdmiddel van bestaan zijn, is in artikel 576, vijfde lid, nog bepaald, dat in-
dien beslag wettelijk niet is toegelaten telkens slechts ten hoogste een vijfde 
van de uitkering kan worden geïnd totdat de boete is voldaan. Het lijkt dan te 
ver te voeren om daarnaast in de wet de mogelijkheid te openen, dat de uitoe-
fening van het verhaalsrecht verder wordt beperkt, te meer waar een derge-
lijke matigingsbevoegdheid ontbreekt in het geval van verhaal op roerende 
en onroerende goederen conform artikel 575 Sv. 

Omdat het openbaar ministerie veelal in het onzekere zal verkeren of de 
veroordeelde een postgiro- of bankrekening bezit en daaromtrent inlichtin-
gen zal moeten inwinnen, is in het laatste lid van artikel 576 bepaald dat een 
ieder desgevorderd de inlichtingen moet verstrekken die naar het redelijk 
oordeel van het openbaar ministerie nodig zijn om te kunnen beoordelen of 
het verhaal zonder dwangbevel kan worden toegepast. Van deze verplichting 
tot het geven van inlichtingen zijn vrijgesteld de veroordeelde zelf en de per-
sonen aan wie in de artikelen 217-218 van het Wetboek van Strafvordering 
een verschoningsrecht is toegekend. Op het niet-nakomen van deze ver-
plichting is ingevolge artikel 184 Sr. straf bedreigd. 

Artikel 577. In dit ontwerp-artikel is de executie van de straf van verbeurd-
verklaring en die van openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak, op kos-
ten van de veroordeelde, geregeld. Het Wetboek van Strafvordering bevat 
tot nog toe omtrent de executie van laatstbedoelde straf geen bijzondere be-
palingen. De regelen betreffende de executie van degeldboetestraf zijn vrij-
wel geheel van overeenkomstige toepassing verklaard, zodat met een ver-
wijzing naar de toelichting op de desbetreffende onderdelen van het wets-
ontwerp moge worden volstaan. 

Artikel III 
Zonder deze overgangsbepaling zouden de voorgestelde hogere bedragen, 
die verschuldigd zijn in geval van niet-tijdige betaling van een opgelegde 
geldboete etc. van toepassing kunnen zijn in gevallen waarin de veroordeel-
de, na het inwerkingtreden van de nieuwe bepalingen, de voor betaling ge-
stelde termijn overschrijdt, ook al is de veroordeling daarvóór uitgesproken. 
Hoewel deze consequentie niet onverdedigbaar is, heeft de ondergetekende 
conform het voorstel van de commissie-vermogensstraffen de voorkeur ge-
geven aan een voor de veroordeelde gunstiger regel, naar analogie van ar-
tikel 1, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht. 

Artikel IV 
De invoering van de nieuwe regeling vergt een grondige administratieve 
voorbereiding. Daarom is bepaald, dat de wet op een door de Kroon te bepa-
len tijdstip in werking treedt. 

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