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EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE1 VOOR JUSTITIE 
Vastgesteld 19 november 1975 

Nadat het voorlopig verslag der commissie aan de Regering was medege 
deeld is van haar ontvangen de navolgende memorie van antwoord. 

MEMORIE VAN ANTWOORD OP HET VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VAS-
TE COMMISSIE VOOR JUSTITIE 

De leden van de fractie van de V.V.D. meenden, dat de voogestelde nieu-
we voorschriften over de voorwaardelijke invrijheidstelling van weinig be-
lang zullen zijn voor de langgestraften. Huns inziens vinden de bepalingen 
over de v.i. vrijwel geen toepassing ten aanzien van langgestraften, omdat 
voor hen de invrijheidstelling van geval tot geval pleegt te worden verwe-
zenlijkt door ambtshalve verlening van voorwaardelijke gratie. Ten aanzien 
van veroordeelden tot een gevangenisstraf van 6 jaar of langer wordt, zoals 
deze leden meenden, reeds nadat een derde van de straftijd is verstreken 
ambtshalve onderzocht of en wanneer voorwaardelijke gratieverlening mo-
gelijk is. bij deze leden rees de vraag of dusdoende niet het verschil tussen 
v.i. en gratieverlening wordt opgeheven, verder vroegen zij zich af of dit, 
naar hun aanvankelijk oordeel, oneigenlijk gebruik van het gratierecht niet 
dient te worden vervangen door een wettelijke regeling, krachtens welke dit 
beleid mogelijk wordt door uitbreiding van de bevoegdheid tot voorwaarde-
lijke invrijheidstelling. Een dergelijke wettelijke regeling zou tevens moeten 
inhouden op welke wijze voorwaardelijke toepassing kan vinden. 

In de memorie van antwoord aan de Tweede Kamer heeft de eerste onder-
getekende (zie blz. 6, eerste alinea) uiteengezet dat het gebruikelijk is, dat 
veroordeelden met een straf van zes jaar en meer, voor wie, nadat een derde 
van de straftijd is verstreken, een gratieverzoek is ingediend, een klinisch on-
derzoek ondergaan, waarbij nagegaan wordt welke resultaten de behande-
ling tijdens de detentie heeft gehad, hoe de psychische gesteldheid van de 

1 Samenste l l ing : Brongersma (PvdA), voorzi t-
ter, Versloot (PvdA), Kaul ingfreks (KVP), Let-
schert (KVP), Polak (VVD), Piket (CHU), Bouke 
ma (ARP), Boekman (CPN), Ag te rberg (PPR). 
Schwarz (D'66). Meu leman (SGPI. Van Mar ion 
(BP). 
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gedetineerde is en welke prognose uit penitentiair en reclasseringsoogpunt 
kan worden gesteld, mede ter beantwoording van de vraag of gratie moge-
lijk is. 

Op grond van bij het departement in voorbereiding zijnde ontwerp-richtlij-
nen omtrent de selectie en detentiebegeleiding van veroordeelden met een 
lange gevangenisstraf en van tot gevangenisstraf veroordeelden die tevens 
ter beschikking van de regering zijn gesteld, zal het onderzoek in een nog 
breder kader worden geplaast, in die zin dat het bij een straf van 6 jaar of lan-
ger altijd zal plaatsvinden, dus ook indien niet een gratieverzoek is inge-
diend. 

Voorop moet worden gesteld dat het hier gaat om een kleine fractie van 
het aantal tot een vrijheidstraf veroordeelden die voor v.i. in aanmerking ko-
men. In het afgelopen jaar werd in ruim 350 gevallen een beslissing tot ver-
lening of afwijzing van v.i. van gedetineerden genomen. Slechts 8 van die 
gedetineerden hadden een strafduur van zes jaar of langer. 

De toepassing van de v.i. zal, met hoeveel zorg deze ook geschiedt, toch 
altijd een globaal karakter hebben. De gelijkheidsregel, dat wil zeggen dat, 
naar een betrekkelijk gering aantal maatstaven gemeten, gelijk liggende ge-
vallen gelijk worden behandeld, zal bij de toepassing van de v.i. prevaleren 
boven de regel dat elk individueel geval volgens hoogst individuele kenmer-
ken dient te worden beoordeeld. Het middel van gratieverlening, dat van 
oudsher een toepassing in veel variaties kent, leent zich bij uitstek voor de 
beoordeling naar individuele omstandigheden. Van oneigenlijk gebruik van 
het gratierecht is dan ook geen sprake. Voor hoe gevarieerd gebruik dit recht 
zich leent en in het verleden toepassing vond, blijkt uit de studie van dr. O. E. 
van Schravendijk, Leemten in het Gratierecht, Deventer 1968. Wij verwijzen 
daar gaarne naar. De in het voorlopig verslag uitgesproken gedachte, dat 
gratie slechts dient te worden verleend als na een veroordeling zich nieuwe 
omstandigheden voordoen of bekend worden, die een vermindering of 
kwijtschelding van de opgelegde straf rechtvaardigen, onderschrijven wij op 
zich wel. Zij steunt, zoals uit genoemde studie blijkt, ook op de praktijk in het 
verleden. Het verloop van een deel van de strafduur alleen is inderdaad geen 
reden voor gratieverlening. De overheid kan echter wel rekening houden 
met nieuwe omstandigheden als: innerlijke veranderingen bij de veroor-
deelde tijdens de strafduur - de kans daarop neemt toe bij langere duur- ; 
voorts ook met uitwendige omstandigheden als: een uitleveringsverzoek, 
internationale verwikkelingen of plotseling opdoemend tekort aan plaats-
ruimte in gevangenissen waardoor een executie lang na de veroordeling on-
evenredig zwaar wordt. 

Daarnaast blijft de v.i.-regeling met haar meer globale werking zijn beteke-
nis houden, ook voor de langgestraften. Zou men de consequenties van de 
opmerkingen van de aan het woord zijnde leden trekken, dan zou men aan 
de v.i. een geheel ander karakter moeten geven dan deze heeft en sedert de-
cennia heeft gehad. Een dergelijke ingreep voor een kleine groep gedeti-
neerden is ook niet nodig, want het gratierecht voorziet in de behoefte aan 
behandeling naar hoogst individuele kenmerken. Dat de consequentie ook 
zou zijn dat de v.i. op veroordeelden met levenslange strafduur van toepas-
sing behoort te zijn, zien zij niet in. 

De verschillende vragen en opmerkingen die de leden van de fractie van 
de P.v.d.A. maakten, beantwoorden wij als volgt. 

Indien het gerechtshof overeenkomstig artikel 15f, eerste lid, van het wet-
sontwerp, met vernietiging van de beslissing waartegen beroep was inge-
steld, gelast dat de veroordeelde alsnog voorwaardelijk in vrijheid dient te 
worden gesteld, zal aan dat besluit met de grootst mogelijke spoed uitvoe-
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ring worden gegeven. Het is echter mogelijk, dat bijzondere voorwaarden 
moeten worden vastgesteld, terwijl tevens de aanwijzing van een bepaalde 
reclasseringsinstelling, die met de verlening van hulp en steun wordt belast, 
niet achterwege kan blijven. Terwille van een zo groot mogelijke rechtszeker-
heid van de veroordeelde is daarom in het wetsontwerp bepaald, dat het hof 
een termijn kan stellen, waarbinnen de voorwaardelijke invrijheidstelling ui-
terlijk moet zijn geschied. Is geen termijn gesteld, dan houdt dit dus niet in 
dat de veroordeelde terstond in vrijheid moet worden gesteld. Die invrijheid-
stelling volgt echter onverwijld nadat in eventuele voorwaarden en begelei-
ding door een reclasseringsinstelling is voorzien. 

Het oorspronkelijke rechterlijk vonnis vormt naar ons oordeel voldoende 
rechtsgrond voor het voortzetten van de vrijheidsbeneming gedurende de 
tijd, verlopend tussen de beslissing van het hof, dat v.i. moet worden ver-
leend, en de tenuitvoerlegging van die beslissing. Dit is ook het geval, wan-
neer de herroeping van een door het hof bevolen v.i. moet plaatsvinden bij 
overtreding van de voorwaarden en de veroordeelde deswege opnieuw van 
zijn vrijheid wordt beroofd. 

In de memorie van antwoord is uiteengezet waarom de eerste ondergete-
kende heeft gemeend de uit 1952 daterende voorstellen van de z.g. commis-
sie-Pompe omtrent de v.i. niet te moeten overnemen. Gewezen is op de ont-
wikkeling die zich sedertdien bij de oplegging van lange vrijheidsstraffen 
heeft voorgedaan. Verder is erop gewezen dat de v.i. niet een geschikt in-
strument is voor het voeren van een individueel gedifferentieerd beleid ten 
opzichte van langgestraften. Ook dreigen bij een verkorting van de termijn 
waarna v.i. mogelijk is, zoals de commissie-Pompe had voorgesteld, span-
ningen te ontstaan in de verhouding tussen rechter en administratie, omdat 
de feitelijke duur van de straf te sterk gaat afwijken van de straf die de rech-
ter heeft opgelegd zonder dat in het besluit tot voorbereiding van de v.i. de 
rechter is betrokken zoals wel bij gratieverlening het geval is. 

Inderdaad moet in de memorie van antwoord aan de Tweede Kamer (blz. 
4, midden) in plaats van twee maanden vóór de expiratiedatum van de straf 
worden gelezen: twee maanden voor de datum waarop v.i. wettelijk moge-
lijk is (Het begrip werkelijke straftijd kan in verband met de v.i. voortaan be-
ter niet worden gehanteerd, omdat voor de berekening van de v.i. datum de 
preventieve hechtenis zal worden meeberekend). 

Een verplichting zoals in Polen zou gelden, inhoudend dat overheidsdiens-
ten verplicht zijn een bepaald percentage van het overheidspersoneel uit 
ex-veroordeelden te doen bestaan, lijkt in de praktijk niet goed uitvoerbaar. 
De geschiktheid van de sollicitant voor een functie zal primair het criterium 
moeten blijven. Overigens zijn thans, zoals de eerste ondergetekende bij de 
behandeling van de begroting van zijn departement voor 1976 in de Tweede 
Kamer heeft uiteengezet (zie Hand. 15 oktober 1975, blz. 390), wijzigingen 
van de voorschriften omtrent de justitiële documentatie in voorbereiding die 
tot strekking hebben de regelen voor sollicitanten bij de overheid overeen-
komstig te maken aan die voor sollicitanten bij particuliere bedrijven. 

Zoals in de memorie van antwoord (zie blz. 9) is uiteengezet, is aan de pe-
nitentiare kamer van het hof te Arnhem de taak toegedacht om te toetsen of 
voortzetting c.q. hervatting van de vrijheidsbenoeming, alle relevante om-
standigheden in aanmerking genomen, inderdaad nodig moet worden ge-
acht. Tegen de achtergrond van deze voor de veroordeelde essentiële beslis-
sing van de administratie hebben de overige beslissingen in het kader van 
de v.i., waarbij moet worden gedacht aan de inhoud van de bijzondere voor-
waarden, slechts ondergeschikte betekenis. Het lijkt daarom niet nodig het 
beroepsrecht op het hof ook tot deze laatste beslissingen uit te strekken, nog 
daargelaten dat de taak van de in te stellen penitentiaire kamer van het hof 
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dan te zeer zou worden verzwaard. Indirect oefent het hof reeds een zekere 
controle uit doordat het waarschi jn l i jk de overtreding van een evident onre-
deli jke voorwaarde, gesteld dat die aan de veroordeelde zou zijn opgelegd, 
niet vo ldoende grond zal achten voor herroeping van de v. i . 

Wel word t nagegaan of b innen de administrat ie niet een beroepsmogel i jk-
heid kan worden geschapen tegen de inhoud van de voorwaarden of de tus-
senti jdse wi jz ig ing van opgelegde voorwaarden. Daarover is het oordeel ge-
vraagd van de Centrale Raad van Advies. Aan de hand van dit advies zullen 
w i j ons nader over deze kwestie beraden. 

De Minister van Just i t ie, 
A .A .M. van Agt 

De Staatssecretaris van Just i t ie, 
H.J. Zeevalking 

De commissie heeft gemeend met de mededel ing van dit an twoord aan de 
Kamer haar eindverslag te kunnen sluiten. 

De voorzit ter der Commissie, 
Brongersma 

De grif f ier der Commissie, 
Ploos van Amstel 
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