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De vaste Commissie van Justitie1, in wier handen dit wetsontwerp is 
gesteld, brengt over haar voorlopige bevindingen het navolgende verslag 
uit. 
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De leden van de fracties van de A.R.P., C.H.U. en K.V.P. konden akkoord 
gaan met de algemene strekking van dit wetsontwerp: bevordering van het 
beleid om de straftoemeting erop te richten dat een strafbaar feit indien mo-
gelijk met een vermogensstraf wordt afgedaan en de vrijheidsstraf als uiterst 
middel gaat fungeren. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. stelden met instemming vast, dat 
door de indiening van het onderhavige wetsontwerp een begin is gemaakt 
met de uitvoering van het in 1972 verschenen rapport van de in 1966 inge-
stelde Commissie-Vermogensstraffen. Hun vreugde daarover werd evenwel 
in twee opzichten enigszins getemperd, doordat juist een aantal principiële 
voorstellen (nog) niet in de wetgeving zijn verwerkt en aan enkele sugges-
ties een zodanige uitwerking is gegeven, dat men zich naar hun mening 
mocht afvragen of in plaats van een verbetering niet een verslechtering van 
de huidige toestand zal worden bereikt. 

Kan nog iets meer duidelijkheid worden geschapen omtrent de hoofdre-
denen, waarom de in concrete wetswijzigingen geformuleerde aanbevelin-
gen van een zo deskundige staatscommissie, die jarenlang aan het werk is 
geweest, op het departement nog weer dermate kritisch onder de loep zijn 
genomen, dat zij slechts gedeeltelijk werden overgenomen en daarbij, voor 
zover zulks geschiedt, aanzienlijk van de voorstellen wordt afgeweken, zo 
vroegen zij. Komt hiermede de zin van het instellen van staatscommissies 
niet enigszins op losse schroeven te staan? Ligt hier voorts niet één van de 
belangrijke oorzaken van de achterstand van de justitiële wetgeving ten op-
zichte van de maatschappelijke ontwikkelingen? Waarom diende juist de 
rechterlijke macht zich te buigen over de door het departement uitgewerkte 
voorstellen, terwijl toch die rechterlijke macht reeds in de commissie-Van 
Binsbergen was vertegenwoordigd? Indien het de bedoeling was «inspraak» 
te verschaffen, zou deze dan niet zinvoller zijn geweest aan het begin van de 
rit en hadden daarbij overigens dan niet evenzeer vertegenwoordigers van 
maatschappelijke organisaties betrokken behoren te zijn geweest? 
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De hier aan het woord zijnde leden wezen erop, dat tot de niet verwerkte 
voorstellen behoren o.a. een reeks voorstellen waarop uit een oogpunt van 
inperking van de korte vrijheidsstraf veel kon worden «verdiend», zoals de 
transactie bij alle strafbare feiten, de mogelijkheid van schuldigverklaring 
zonder straf, de ontneming van onrechtmatig verkregen voordeel, de kwes-
tie van het rechterlijk pardon en het invoeren van de boete als de normale 
sanctiemogelijkheid. Onderschrijft, zo informeerden zij, de bewindsman de 
wetenschappelijke conclusies, dat de geldboete om allerlei redenen effectie-
ver is dan andere sancties en met name veel aantrekkelijker is dan de korte 
vrijheidsstraf? (Bijv. W.H.A. Jonkers in NJB 1974, afl. 12 en A. Heyder in NJB 
1974, afl. 42). Zo ja, betreurt hij dan niet, dat het aantal korte vrijheidsstraffen 
de laatste jaren weer is opgelopen met de daar tevens mee gepaard gaande 
enorme achterstand bij de ten uitvoerlegging van lopende vonnissen, die 
zelfs onlangs de Staatssecretaris van Justitie dwong tot de uitvoering van 
een aantal noodgrepen? Moet men zich niet beter wapenen tegen een her-
haling van deze ongelukkige gang van zaken in de toekomst? Verdient het 
ook om die reden geen aanbeveling thans de grootste spoed te betrachten 
met het treffen van wettelijke voorzieningen voor juist die suggesties van de 
commissie-Van Binsbergen, die centraal stonden bij haar opdracht, namelijk 
het terugdringen van de korte vrijheidsstraf? 

Welke moeilijkheden zijn daarbij nog te overwinnen en wanneer kan een 
vervolg op het thans ingediende wetsontwerp tot uitvoering van een deel 
van de voorstellen van de Commissie-Vermogensstraffen tegemoet worden 
gezien? 

Het trok bij deze leden de aandacht, dat de minister zich onthoudt van een 
beschouwing ten principale over de doelstellingen van het strafbestel in Ne-
derland. Wel wordt op blz. 9 van de memorie van toelichting gesproken van 
een aan de ernst van het feit evenredige sanctie of van een boete-oplegging, 
evenredig aan de maatschappelijke betekenis van het feit. Hoe staat de in-
diener eigenlijk tegenover de door de commissie-Van Binsbergen geformu-
leerde uitgangpunten over de verwerping van de vergeldingsgedachte zoals 
die mede door de Nieuwe Katechismus zijn beïnvloed, zo wilden deze leden 
weten. 

De leden van de fractie van de V.V.D. brachten in herinnering, dat zij in het 
verleden meerdere malen hadden gepleit voor het verleggen van het accent 
van korte vrijheidsstraffen naarvermogensstraffen. Zij begroetten het 
wetsontwerp als een eerste aanzet in die richting, al verheelden ook zij niet, 
dat voor een consequenter doorvoering van hun gedachten verdere stappen 
nodig zullen zijn. Het was hun duidelijk dat, nu de commissie-Enschede nog 
op de mogelijkheid van het invoeren van alternatieve straffen studeert, inte-
grale invoering van de voorstellen van de commissie-van Binsbergen als 
een vooruitlopen op de resultaten van die studie zou moeten worden be-
schouwd. Dat zou niet het geval geweest zijn, als reeds bij dit ontwerp de 
transactiemogelijkheid zou zijn uitgebreid. Wat is de reden geweest dit on-
derwerp nog te laten rusten, zo vroegen zij. 

De leden van de G.P.V.-fractie stelden vast dat de bewindsman in grote lij-
nen de voorstellen van de Commissie-Vermogensstraffen onderschrijft. Af-
gezien van een aantal meer concrete voorstellen van de commissie, zoals 
o.a. de belangrijkste wijzigingen van het Wetboek van Sr. en van Sv., voor-
gesteld in het onderhavige wetsontwerp, hadden deze leden aanmerkelijk 
meer moeite met de ideeën van de commissie. Naar de mening van deze le-
den is straffen het van overheidswege op rechtvaardige wijze hanteren van 
de zwaardmacht (in de vorm van strafrechtelijke sancties) met als doel de 
handhaving van de rechtsorde (Romeinen 13). Zij merkten op onder het be-
grip«op rechtvaardige wijze» hierbij te verstaan: evenredig aan de ernst van 
het feit en billijk, gelet op alle omstandigheden. Dat de commissie, en in haar 
voetspoor de bewindsman, een andere principiële visie ter zake hebben, 
bleek naar de mening van deze leden o.a. uit haar streven de geldboete en 
andere vermogenssancties een belangrijker plaats in onze strafrechtsple-
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ging toe te kennen. Zal - zo vroegen deze leden - een ver gaande invoering 
van de geldboete niet een ongewenste vermaterialisering van het strafrecht 
meebrengen? Komt men zodoende niet in een situatie terecht waarin de 
straf wordt gezien als een al dan niet betaalbaar risico? 

Termijnboete 

De leden van de fracties van de A.R.P., C.H.U. en K.V.P., wilden weten, of 
het niet mogelijk zou zijn dat naast de bevoegdheid van de rechter om zelf bij 
het uitspreken van het vonnis de termijnen van betaling vast te stellen, aan 
hem de bevoegdheid wordt gegeven om bij vonnis te bepalen dat de straf in 
termijnen betaalbaar is, doch aan het openbaar ministerie overgelaten 
wordt te regelen, hoe deze betaling moet geschieden? 

De tot de fractie van de P.v.d.A. behorende leden merkten op, dat blijkens 
artikel 24a van het voorliggende wetsontwerp het minimum van de geldboe-
te, waarboven de rechter betaling in termijnen kan bevelen, niet op f 50 
doch op f 500 zal gesteld worden. Waarom werd op dit punt (en nog wel in 
zo sterke mate) afgeweken van het rapport van de Commissie-Vermogens-
straffen, zo vroegen zij. Men kan toch niet stellen, dat aan het innen van vijf 
maal tien gulden meer administratieve kosten zijn verbonden dan aan het in-
nen van vijf maal honderd gulden? Moet daaruit de conclusie worden ge-
trokken, dat het aanmerkelijk hogere bedrag slechts is gekozen in het be-
lang van de schatkist, waarbij dus bewust het risico wordt gelopen, dat ten 
aanzien van de sociaal minst draagkrachtigen toch weer sneller tot het toe-
passen van vrijheidsstraf (vervangende hechtenis) wordt overgegaan? Komt 
men dan echter zelfs ten aanzien van de schatkist niet aanmerkelijk duurder 
uit? Ook in artikel 246 is tot een aanmerkelijke verhoging van het door de 
commissie voorgestelde niveau overgegaan. Hiervan, aldus deze leden, 
moet men zich eveneens afvragen of dit wel als een stap vooruit mag wor-
den beschouwd. Gaarne zagen zij een nadere toelichting tegemoet. 

De leden van de fractie van de V.V.D., die zich wensten aan te sluiten bij de 
eerder door de leden van de fracties van de K.V.P., A.R.P. en C.H.U. gestelde 
vraag, zouden willen weten of, nu voorgesteld wordt het aequivalent voor 
één dag vervangende hechtenis te leggen bij f 25,- boete, overwogen is het 
boeteminimum eveneens op f 25,-te bepalen. Het kwam hen voor, dat op 
deze wijze een zekere logische evenwichtigheid zou zijn bereikt. 

De leden van de G.P.V.-fractie vroegen, waarom geen wijziging is voorge-
steld van artikel 23, eerste lid, Sr. Is er niet alles voor te zeggen, gezien de hui-
dige praktijk, waarin boetes onder de f 10 weinig meer voorkomen, de infla-
tie en de hoge incassokosten, de boeteminima aanzienlijk te verhogen? 

Zij stemden in met de invoering van termijnboetes. Zij hadden de indruk 
dat deze mogelijkheid in een behoefte voorziet. Zij onderschreven de stelling 
(blz. 9, memorie van toelichting) dat door de invoering van de tijdsfactor de 
mogelijkheid tot gedragsbeïnvloeding door middel van de geldboete wordt 
vergroot. 

Deze leden onderschreven eveneens het voorstel om voor iedere f 25 boe-
te één dag vervangende hechtenis op te leggen. Niet geheel duidelijk was 
het voor hen of het mogelijk blijft ook voor geringere boetes één dag vervan-
gende hechtenis op te leggen. Gaarne zouden zij over dit onderdeel nog eni-
ge verduidelijking ontvangen. 

Verhoging van opgelegde geldboeten bij niet tijdige betaling 

De leden van de fracties van de A.R.P., C.H.U. en K.V.P. stelden bij dit on-
derdeel de navolgende vragen. 

Waarom wordt bij betaling in termijnen niet tevens bepaald dat er dan 
wettelijke rente verschuldigd wordt? 
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Is het de bedoeling van art. 24b, 3de lid, dat het openbaar ministerie daad-
werkelijk de vordering in haar geheel opeist of blijft het openbaar ministerie 
bevoegd om al dan niet van deze bepaling gebruik te maken? 

Verdient het niet aanbeveling om de geldbedragen in dit ontwerp ge-
noemd te indexeren? Valt niet te overwegen om de Minister via een machti-
gingsbepaling de bevoegdheid te verlenen om de in deze wet genoemde be-
dragen aan te passen aan het consumptieprijspeil? 

De leden van de G.P.V.-fractie plaatsten enkele vraagtekens bij het nieuwe 
artikel 24b Sr. Weinig bezwaar was huns inziens tegen een verhoging van de 
geldboete met f 25 bij de eerste aanmaning. Een dergelijke verhoging zal 
voor het publiek nog begrijpelijk zijn, aangezien het begrip «incassokosten» 
reeds min of meer ingeburgerd is. Deze begrijpelijkheid ontbrak naar de 
mening van deze leden ten dele aan de verhoging bij de tweede aanmaning. 
Bestaat niet het gevaar - zo vroegen zij - dat vooral de financieel minder 
draagkrachtigen deze verhoging als willekeurig zullen ervaren, wat weer een 
negatieve uitwerking kan hebben op de gedragsbeïnvloeding? 

Niet geheel duidelijk en wellicht een toekomstige bron van veel moeilijk-
heden is - zo merkten deze leden verder op - de bepaling in het laatste lid 
van artikel 24b Sr. Kan aangegeven worden aan welk soort gevallen van 
niet-verwijtbaarheid hier moet worden gedacht? Geldt dit bijv. ook als de 
veroordeelde plotseling voor onverwacht hoge kosten bijv. door ziekte is ko-
men te staan? 

De leden van de G.P.V.-fractie, hier aan het woord, waren er niet geheel 
van overtuigd dat het voorstel om de rechter te betrekken bij de vaststelling 
van de betalingswijze wel zo verstandig is. Past een dergelijke bemoeiing 
wel in de taakverdeling tussen de rechter en het openbaar ministerie, zo 
vroegen zij. Met de tenuitvoerlegging van straffen is toch uitsluitend het 
openbaar ministerie belast. Moet ook niet worden gevreesd dat de rechter 
tijdens de zitting onvoldoende in staat zal zijn een verantwoord inzicht te krij-
gen in de financiële omstandigheden van de verdachte? 

Vervangende hechtenis 

Naar de mening van de leden van de fractie van de P.v.d.A. was een ander 
verschil met het rapport van de commissie-Van Binsbergen de handhaving 
van het absolute maximum van de vervangende hechtenis op zes maanden. 
Op dit punt leek het deze leden toe, dat het tegendeel van de bedoelingen, te 
weten het terugdringen van de vervangende hechtenis, werd nagestreefd. 
Mist de veronderstelling, dat vaststelling op een maximum van drie maan-
den de verleiding zou doen groeien om bij een hoge boete alsnog het «zit-
ten» te verkiezen niet elke grond? Op blz. 18 van de memorie van toelichting 
onder E wordt geconstateerd, dat een vrijheidsstraf van meer dan drie 
maanden als excessief is te beschouwen. Over welke informatie beschikt de 
minister dan, dat terugdringen van het maximum tot verhoogde toepassing 
van vervangende hechtenis zou moeten leiden, zo vroegen deze leden. 

Betreurd werd hunnerzijds ook, dat aan de vervangende hechtenis geen 
facultatief karakter is gegeven. Wordt ook op dit stuk van zaken niet de oor-
spronkelijke doelstelling van het zoveel mogelijk terugdringen van de korte 
vrijheidsstraf te veel uit het oog verloren? Geldt niet hetzelfde met betrek-
king tot de passage in artikel 24c waarbij met vervangende hechtenis ook 
wordt bedreigd hij die wel de volledige boete maar niet de extra verhogin-
gen wegens niet tijdige betaling heeft voldaan («Met inbegrip van de in het 
vorige artikel voorziene verhogingen»)? 

De redenering, dat bij een facultatieve hechtenis de stok achtei de deur 
om iemand tot betaling te dwingen komt te ontbreken was voor deze leden 
voorshands zonder verdere dan de reeds verstrekte toelichting moeilijk te 
volgen. Er zijn toch tal van mogelijkheden om iemand langs civielrechtelijke 
weg aan zijn verplichtingen te herinneren en te laten voldoen, zo stelden zij. 
Waarom wordt de overheid hier in zo'n volstrekt andere positie dan de nor-
male crediteur geplaatst? Trouwens ook het niet betalen van belastingen 
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heeft toch geen vrijheidsstraf tot gevolg? Indien het dan ook werkelijk ernst 
is met het streven de korte vrijheidsstraf terug te dringen leek hier naar de 
mening van deze leden andermaal een gelegenheid daartoe te worden ge-
mist. 

Ook de leden van de fractie van de V.V.D. hadden er moeite mee, dat ver-
vangende hechtenis kan worden toegepast ten aanzien van de verhogingen, 
die verschuldigd worden bij niet tijdige betaling van de boete (termijnen). 
Deze verhogingen immers zijn niet te beschouwen als een extra straf, maar 
als een administratieve maatregel om tijdige betaling te verzekeren, c.q. om 
de incasso te bewerkstelligen als vergoeding voor te maken extra kosten. 
Als zodanig zijn zij het beste vergelijkbaar met de verhogingen, die krach-
tens de fiscale wetgeving worden toegepast bij niet tijdige betaling van op-
gelegde aanslagen. Deze leden zouden ongaarne zien, dat de hiervoor aan-
geduide passage van artikel 24c zou blijven staan. 

Verhaal van geldboeten 

De leden, behorende tot de P.v.d.A.-fractie, brachten ten aanzien van de 
voorgestelde regeling voor verhaal van de geldboete alsmede met betrek-
king tot het scheppen van een uitzonderingspositie voor de overheid ten 
aanzien van het niet vatbaar zijn voor executoriaal beslag op uitkeringen 
krachtens sociale verzekeringswetten dezelfde opmerking naar voren als zij 
reeds hierboven onder het hoofd «vervangende hechtenis» terecht hadden 
gedaan. 

De leden van de G.P.V.-fractie stelden met instemming vast dat thans wordt 
voorzien in de mogelijkheid van vereenvoudigd verhaal van geldboetes op 
saldi van bank- en girorekeningen. Zij betwijfelden echter of er wel voldoende 
mogelijkheden zijn om over dit soort verhaalsobjecten gegevens te krijgen. 
Verdient het in dit verband geen aanbeveling, zo vroegen zij, dat banken, gi-
ro-instellingen, belastingdiensten, enz. verplicht worden financiële inlichtin-
gen te verstrekken? 

Het «matigingsrecht van de rechter» artikel 574 Sv 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. leek de vraag gewettigd waarom was 
afgezien van invoering van het door de commissie-Van Binsbergen voorge-
stelde matigingsrecht van de rechter. De situatie is hier zelfs zo, dat in plaats 
van de voorgestelde uitbreiding tot een schrapping van artikel 574 wordt 
overgegaan, zo stelden zij. Zou het argument, dat de rechter bij het uitspreken 
van een vrijheidsstraf ook niet een matigingsrecht heeft ook niet hebben kun-
nen leiden tot de conclusie om deze mogelijkheid dan maar alsnog in te voe-
ren in het verlengde van de voorstellen van de commissie-Van Binsbergen, zo 
vroegen deze leden. 

Artikelen 

Artikel II, onder C, artikel 573. 

De leden van de A.R.P.-, C.H.U.- en K.V.P.-fractie merkten op, dat uit het 
voorgestelde onder b een grote vrees blijkt voor executoriale verkoop. Deze 
leden waren er niet zo van overtuigd dat deze vrees gegrond is en dat aan 
vervangende hechtenis de voorkeur moet worden gegeven wanneer redelij-
kerwijs valt aan te nemen dat volledig verhaal niet of slechts door executori-
ale verkoop mogelijk is. 

Kan de bewindsman laten nagaan en meedelen welke ervaring de belas-
tingdienst op dit punt heeft, zo vroegen zij. 

Deze leden zouden er de voorkeur aan geven dat van verhaal kan worden 
afgezien, wanneer aannemelijk is dat er bij verkoop een onevenredige ver-
houding tussen opbrengst en lasten ontstaat voor de geëxecuteerde. 
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De leden van de G.P.V.-fractie vroegen, waarom in het laatste lid niet ge-
sproken wordt over de categorie van veroordeelden, die hier te lande wel 
een vaste woon- of verblijfplaats heeft, doch waarvan deze niet bij de politie 
bekend is. Naar de mening van deze leden zou het de politie veel tijdrovende 
arbeid schelen in die gevallen waar het gaat om veroordeelden die gemak-
kelijk en veelvuldig verhuizen. 

Artikel II, onder F, artikel 576, sub c 
De leden van de A.R.P.-, C.H.U.- en K.V.P.-fractie hadden moeite met dit 

voorstel, waarbij het vereenvoudigde verhaal wordt uitgebreid tot bank- en 
giro-instellingen. 

Hoewel men in Nederland geen bankgeheim kent, aldus deze leden, in de 
strikte zin van het woord, is het toch gewoonte en gebruik dat deze instellin-
gen geheimhouding betrachten ten aanzien van hun diensten. Naar het deze 
leden voorkwam, zou de onderhavige bepaling in strijd zijn met de geheim-
houding die de bank- en giro-instellingen aan hun cliënten verschuldigd zijn 
op grond van de vertrouwensrelatie die tussen hen behoort te bestaan. 

In dit verband herinnerden zij eraan dat het in artikel 7 van deinvorderings-
wet van 1845 neergelegde vorderingsrecht van de fiscus tegenover houders 
van penningen niet geldt en ook niet wordt toegepast ten aanzien van ban-
ken. 

Zij meenden bovendien, dat invoering van dit artikel in de praktijk zal bete-
kenen, dat met name verhaal zal worden gezocht bij plaatselijke spaarban-
ken en de RPS en post-cheque-girodienst. Is er over dit artikel overleg ge-
weest met de Nederlandse bankiersvereniging en de leiding van de RPS en 
PCGD, zo wilden deze leden weten. 

Verder vroegen zij, of op deze manier niet wederom een nieuwe preferen-
te crediteur werd geschapen? 

Is in dit verband gedacht aan de samenhang tussen deze maatregel en het 
rapport van de commissie-Houwing over preferenties? 

De voorzitter der commissie, 
Geurtsen 

De griffier der commissie, 
Kerkhofs 
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