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Algemeen 

Het verheugt mij dat de leden van de fracties van de A.R.P., C.H.U. en 
K.V.P. akkoord konden gaan met de algemene strekking van het wets-
ontwerp die terecht door hen als volgt werd samengevat: bevordering van 
het beleid om de straftoemeting erop te richten dat een strafbaar feit, indien 
mogelijk, met een vermogensstraf wordt afgedaan en de vrijheidsstraf als 
uiterste middel gaat fungeren. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. herinnerden eraan, dat het wets-
ontwerp teruggaat op het in 1972 uitgebrachte eindrapport van de commis-
sie-vermogensstraffen (de commissie-Van Binsbergen). Verschillende prin-
cipiële voorstellen van die commissie zijn echter niet in dit wetsontwerp op-
genomen, terwijl andere voorstellen zijn uitgewerkt op een wijze die door 
deze leden geenszins altijd als een verbetering werd beschouwd. Zij vroegen 
zich af waarom de voorstellen van een bij uitstek deskundige staatscommis-
sie als de onderhavige niet zonder meer integraal waren overgenomen. 

Naar aanleiding van deze vraag zou ik willen opmerken dat hoe deskundig 
een bepaalde (staats)commissie ook moge zijn, de minister aan wie door 
zo'n commissie voorstellen worden gedaan een eigen verantwoordelijkheid 
behoudt. Hij zal zich een eigen oordeel moeten vormen over de voorgestel-
de wetswijzigingen. Daarbij ligt het voor de hand dat hij diegenen raad-
pleegt die, wanneer de voorgestelde regeling wet is geworden, haar in de 
praktijk moeten toepassen. Zeer zeker leek deze procedure aangewezen voor 
het rapport van de commissie-vermogensstraffen, dat vele en belangrijke 
voorstellen bevat tot wijziging van onze strafwetgeving over een breed ter-
rein. 

In het onderhavige geval heeft deze oordeelsvorming dan ook betrekke-
lijk veel tijd gekost omdat een uitgebreide advisering door de rechterlijke 
macht - zowel de zittende als de staande magistratuur - gewenst leek. 

In de memorie van toelichting bij het wetsontwerp (zie blz. 8) heb ik uit-
eengezet, dat de meer principiële voorstellen van de commissie, zoals die 
omtrent de boetemaxima, in een afzonderlijk wetsontwerp zullen worden 
verwerkt met het oog op de consequenties die deze voorstellen voor een 
reeks andere wetten zullen hebben. Ik noemde in dit verband verder: de 
vraag of er een algemene transactiebevoegdheid moet komen voor alle mis-
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drijven, hetgeen gevolgen heeft voor de positie van het slachtoffer van het 
strafbare feit, en de toepassing van het draagkrachtbeginsel bij het opleggen 
van vermogensstraffen, waarmede weer samenhangt het vraagstuk van de 
motivering van de opgelegde straf. Het op deze voorstellen betrekking heb-
bende wetsontwerp zal in de loop van 1976 bij deStaten-Generaal worden 
ingediend. 

Voor zover in het thans aan de orde zijnde wetsontwerp bepaalde voor-
stellen van de commissie-vermogensstraffen niet zijn overgenomen, dan 
wel in gewijzigde vorm, is dit in de memorie van toelichting bij het wets-
ontwerp steeds uitvoerig gemotiveerd. 

Ik kan niet inzien dat door de door mij gevolgde handelwijze de zin van het 
instellen van (staats)commissies op losse schroeven wordt gezet. Evenmin 
kan ik inzien, dat, zo er al een achterstand zou bestaan van de justitiële wet-
geving ten opzichte van de maatschappelijke ontwikkelingen, deze in belang-
rijke mate zijn oorzaak zou vinden in het niet zonder meer overnemen van 
de voorstellen van bepaalde commissies. Overigens ontken ik niet dat de 
aanpassing van de wetgeving, in het bijzonder de strafwetgeving, aan nieu-
we ontwikkelingen, vooral wanneer die een gevolg zijn van een veranderde 
waardering van bepaalde maatschappelijke verschijnselen, een tijdrovend 
proces kan zijn. 

Het feit dat enkele leden van de rechterlijke macht in de commissie-ver-
mogensstraffen zitting hadden, sloot niet uit dat bij de rechterlijke macht als 
geheel de behoefte kon bestaan over de voorstellen van de commissie haar 
mening te geven. Deze consultatie had echter alleen zin wanneer zij kon ge-
schieden aan de hand van uitgewerkte voorstellen van de commissie-ver-
mogensstraffen ten aanzien waarvan ook ik een voorlopig standpunt had be-
paald. De in het voorlopig verslag aan het woord zijnde leden zijn ongetwij-
feld te zeer van de voordelen van inspraak en van een zo breed mogelijke 
meningsvorming door rechtstreeks betrokkenen overtuigd, dan dat ik op die 
voordelen zou moeten wijzen. 

Wat betreft de inspraak door vertegenwoordigers van maatschappelijke 
organisaties - het is mij overigens niet geheel duidelijk welke organisaties 
daarmee in het bijzonder zijn bedoeld - merk ik op, dat daartoe, naar ik aan-
neem, voldoende gelegenheid zal bestaan tijdens de parlementaire behan-
deling van het wetsontwerp, waarin de meer principiële voorstellen van de 
commissie-vermogensstraffen zijn neergelegd. 

Zoals reeds in het begin van deze memorie is aangegeven - en ik wil het 
hier graag herhalen - is het beleid van de regering gericht op het terugdrin-
gen van de korte vrijheidsstraf en het vervangen van die sanctie, waar mo-
gelijk, door een vermogensstraf. Daaruit moge blijken, dat ik de in de moder-
ne strafrechtelijke literatuur nauwelijks weersproken zienswijze onderschrijf, 
dat de geldboete in het algemeen de voorkeur verdient boven de korte vrij-
heidsstraf. 

Voor een samenvatting van de bezwaren van de korte vrijheidsstraf moge 
ik, behalve naar de in het voorlopig verslag aangehaalde publikaties, verwij-
zen naar het in 1969 door de Wiardi Beekman Stichting uitgebrachte rapport 
over de (korte) vrijheidsstraf. Onder meer wordt in dat rapport gewezen op 
de sterk stigmatiserende werking die ook een vrijheidsstraf van korte duur 
bezit. Wie eenmaal «gezeten» heeft, draagt dit soms zijn leven lang met zich 
mee. Dit maatschappelijk-negatieve effect treft niet alleen de veroordeelde 
zelf, maar veelal mede zijn gezinsleden. In plaats van resocialiserend te wer-
ken heeft de korte vrijheidsstraf daardoor een averechtse uitwerking, ook 
omdat de mogelijkheid van «gewenning» aan de vrijheidsstraf zeker niet 
denkbeeldig is. 

De niet voorziene toeneming van het aantal vrijheidsstraffen in de laatste 
jaren heeft, gelijk bekend, geleid tot een ernstige achterstand bij de tenuit-
voerlegging van die straffen. Bijzondere voorzieningen waren daarom nood-
zakelijk om die achterstand weg te werken. In ander verband werd over dit 
onderwerp reeds uitvoerig met de vaste Commissie voor Justitie van de 
Tweede Kamer van gedachten gewisseld, zodat hier naar die beraadslagin-
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gen moge worden verwezen (Tweede Kamer, zitting 1975-1976,13 600 VI, 
nr. 13). 

Het wetsontwerp dat de meer principiële punten bevat waarover de com-
missie-Van Binsbergen adviseerde, zal een bijdrage kunnen leveren tot het 
terugdringen van de korte vrijheidsstraf. Het ontwerp zal, zoals reeds is me-
degedeeld, in de loop van dit jaar bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
worden ingediend. De consultatie van de rechterlijke macht, welke door het 
gewicht van de voorstellen geboden was, is onlangs afgesloten. De ontvan-
gen adviezen worden thans, waar dit nodig voorkomt, in het wetsontwerp 
verwerkt. 

De commissie-vermogensstraffen heeft in haar in 1969 verschenen inte-
rim-rapport de behoefte gevoeld een uiteenzetting te geven van haar uit-
gangspunten. Zij heeft in dat verband de haars inziens relevante doeleinden 
van de strafrechtspleging omschreven als (zie Hoofdstuk II, blz. 9): 
- een zodanige beïnvloeding van menselijk gedrag, dat wordt bevorderd 
dat dit overeenkomstig de rechtsregels verloopt; 
- het wegnemen of verminderen van de onrust en de onvrede die door het 
delict in de samenleving zijn ontstaan (conflictoplossing). 

Intussen worden over de relevante doeleinden van de strafrechtspleging 
ook wel andere opvattingen gehuldigd. Ik verwijs onder meer naar artikelen 
van prof. mr. Th. W. van Veen inThemis, 1972, blz. 159 en naar het reeds in 
het voorlopig verslag aangehaalde artikel van prof. mr. W. H. A. Jonkers in 
Nederlands Juristenblad 1974, blz. 377. Het lijkt mij niet noodzakelijk of ge-
wenst de verschillende opvattingen over de doeleinden van de strafrechts-
pleging op deze plaats te bespreken en tegen elkaar af te wegen. Dergelijke 
beschouwingen zouden al spoedig een academisch karakter krijgen. Vol-
doende lijkt mij de constatering dat een grote mate van eensgezindheid be-
staat over de stelling, dat de korte vrijheidsstraf in het algemeen een onge-
wenst sanctiemiddel wordt geacht, waaraan sterk in het oog springende na-
delen zijn verbonden. 

Het in de «Nieuwe Katechismus» (blz. 497) neergelegde standpunt, dat het 
christelijk is om het vergeldingselement steeds meer uit de straf te bannen, 
onderschrijf ik. De «Nieuwe Katechismus» wijst intussen ook op het gevaar 
dat de delinquent die door de «vergelding» tenminste als verantwoordelijk 
mens serieus wordt genomen, dooreen «behandeling» tot een onmondige 
patiënt kan worden gemaakt. 

Ik ben erkentelijk dat het wetsontwerp en het daaraan ten grondslag lig-
gende streven tot terugdringing van de korte vrijheidsstraf ook bij de leden 
van de fractie van de V.V.D. instemming konden vinden. Dat een integrale 
uitvoering van de voorstellen van de commissie-Van Binsbergen een voor-
uitlopen zou betekenen op de studie van de commissie-Enschedé omtrent 
de alternatieve straffen kan ik echter niet inzien. Wel is het waar dat, tot nu 
toe, de vermogensstraf in feite het enige praktische alternatief is voor de kor-
te vrijheidsstraf en dat de studie van de commissie-Enschedé er toe zal kun-
nen leiden, dat het openbaar ministerie en de rechter over een aantal andere 
alternatieve strafsoorten de beschikking krijgen. 

Een voorstel tot verruiming van de transactiemogelijkheid bij misdrijven 
zal worden opgenomen in het binnenkort in te dienen wetsontwerp waarin 
de meer principiële voorstellen van de commissie-vermogensstraffen zijn 
verwerkt. 

Op de door de commissie-vermogensstraffen gehuldigde uitgangspunten 
en het vraagstuk van de vergeldingsgedachte ging ik hierboven reeds in. Het 
is mij niet geheel duidelijk waarom het streven, de geldboete en andere ver-
mogenssancties in onze strafrechtspleging een belangrijke plaats toe te ken-
nen, zou leiden tot een ongewenste vermaterialisering van het strafrecht, zo-
als de leden van de G.P.V.-fractie stelden. Er wordt nog eens op gewezen dat 
de voorstellen tot verruiming van de mogelijkheid tot toepassing van de ver-
mogenssanctie vooral gezien zijn als een alternatief voor de korte vrijheids-
straf. Ook de oplegging van de geldboete zal evenredig aan de ernst van het 
feit en billijk, gelet op alle omstandigheden, moeten zijn. Het is mogelijk dat 
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in sommige gevallen de vermogensstraf wordt gezien als een al dan niet 
«betaalbaar» risico; dit is echter ook het geval met de (korte) vrijheidsstraf. 

Termijnboete 

Wanneer de rechter bepaalt dat een door hem opgelegde geldboete in ge-
deelten of termijnen mag worden voldaan (zie het nieuwe artikel 24a 
W.v.Sr.), lijkt het logisch dat hij aangeeft hoe lang de verschillende termijnen 
zullen zijn. Ook de veroordeelde zal hierop prijs stellen, omdat hij dan weet 
waar hij aan toe is. Mocht de getroffen betalingsregeling, naar achteraf 
blijkt, voor hem te bezwarend zijn (bijvoorbeeld omdat de termijnen op een 
te kort tijdvak zijn bepaald) dan zal het openbaar ministerie ingevolge artikel 
561, derde lid, W.v.Sv. (nieuw) een voor hem gunstiger regeling van debeta-
ling kunnen toestaan. De voorgestelde regeling bevat derhalve waarborgen 
voor de nodige elasticiteit bij haar praktische toepassing, zonder dat de ver-
oordeelde in onzekerheid verkeert over de termijnen waarbinnen de betaling 
in gedeelten in ieder geval kan geschieden. 

Het voorstel om in artikel 24a Sr. te bepalen dat de rechter geen termijn-
boeten oplegt, wanneer het bedrag van de geldboete(n) lager is dan f 500, in 
afwijking van het minimumbedrag van f 50, dat de commissie-vermogens-
straffen had voorgesteld, is ingegeven door overwegingen van doelmatig-
heid. Tevens is rekening gehouden met de voortschrijdende geldontwaar-
ding. De kosten verbonden aan de inning van een bepaald bedrag moeten 
waar dit mogelijk is in een aanvaardbare verhouding staan tot de hoogte van 
dat bedrag. Procentueel zullen de administratieve kosten verbonden aan de 
inning van een bedrag van 5 x f 10 beduidend hoger liggen dan wanneer het 
te innen bedrag 5 x f 100 is. Overigens zal het openbaar ministerie in daar-
voor in aanmerking komende gevallen ook bij geldboeten beneden f 500 een 
betalingsregeling met de veroordeelde kunnen treffen (zie artikel 561, derde 
lid, eerste volzin, W.v.Sv.). 

Voor de vrees, dat ten aanzien van de sociaal minst draagkrachtigen snel-
Ier tot het toepassen van vrijheidsstraf (vervangende hechtenis) zal worden 
overgegaan, bestaat dus geen grond. 

In dit licht moeten ook de hogere bedragen worden gezien die in het nieu-
we artikel 24b zijn voorgesteld. Een verhoging van het bedrag van de ver-
schuldigde geldboete met slechtsf 5 bij niet-tijdige betaling, zoals de com-
missie-vermogensstraffen had voorgesteld, kan in de tegenwoordige om-
standigheden niet doeltreffend worden geacht; een verhoging tot f 25 is 
redelijk. Het maximum van de tweede verhoging is in het wetsontwerp ge-
handhaafd op het bedrag, dat de commissie had voorgesteld, te weten 
f1.000. 

De leden van de fracties van de V.V.D. en het G.P.V. drongen op een verho-
ging van het boeteminimum aan. 

In het wetsontwerp-vermogenssancties zal ik een voorstel doen tot het op-
trekken van het minimum van de geldboete, dat thans nog een halve gulden 
bedraagt, tot een hoger bedrag. De commissie-vermogensstraffen heeft in 
haar eindrapport een minimum van f 5 voorgesteld. Zij achtte het niet onlo-
gisch dat daarnaast het equivalent voor een dag vervangende hechtenis op 
f 25 werd gesteld, omdat zij dit laatste bedrag nog geen hoge «prijs» vond 
voor een dag vrijheid. Bij deze zienswijze heb ik mij aangesloten. Optrekking 
van het boeteminimum tot f 25 overweeg ik voorshands niet. Een dergelijk 
minimum zou niet in proportionele verhouding staan tot de ernst van een 
groot aantal onbeduidende overtredingen. Er wordt aan herinnerd, dat voor 
voetgangers en fietsers het bedrag waarvoor zij een transactie in handen der 
politie ter zake van bepaalde overtredingen kunnen aangaan vijf gulden is, 
terwijl deze som tot vijftien gulden oploopt voor andere categorieën wegge-
bruikers. 

De bepaling dat de voorlopige hechtenis tenminste één dag beloopt (zie 
artikel 24c, derde lid) brengt met zich mee, dat bij geldboeten beneden f 25 
steeds één dag vervangende hechtenis zal worden opgelegd. 
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Verhoging van opgelegde geldboeten bij niet tijdige betaling 

De bepaling, dat bij betaling in termijnen tevens wettelijke rente verschul-
digd is, zou veel administratieve omslag en daardoor extra-kosten geven bij 
de berekening van het bedrag dat precies verschuldigd is. Dit praktische be-
zwaar nog daargelaten, zou ik erop willen wijzen dat de betaling in termijnen 
gedacht is als een mogelijkheid om aan veroordeelden die onvoldoende ka-
pitaalkrachtig zijn om het volle bedrag van de boete ineens te voldoen de ge-
legenheid te geven die betaling in gedeelten te verrichten. Het is dan echter 
niet juist om hen ook te dwingen tot het betalen van (wettelijke) rente, die de 
meer gefortuneerde veroordeelden zich door betaling ineens zouden kunnen 
besparen. Minder met aardse goederen bedeelde veroordeelden zouden al-
dus een hoger bedrag aan geldboete, inclusief verhogingen, moeten betalen 
dan andere veroordeelden in vergelijkbare gevallen. 

Het openbaar ministerie zal bij niet tijdige betaling van een termijnboete 
deze in haar geheel kunnen opeisen (zie artikel 24b, derde lid). Of het van de-
ze bevoegdheid gebruik zal maken, zal afhangen van de omstandigheden. 
Het ligt voor de hand dat wanneer de veroordeelde kan aantonen dat hem 
voor zijn verzuim in redelijkheid geen verwijt treft, het openbaar ministerie 
een nieuwe betalingsregeling zal treffen (vgl. de artt. 24b, vierde lid j°. artikel 
561, derde lid, W.v.Sv.). Vaste regels hieromtrent zijn moeilijk te geven om-
dat elk geval veelal weer anders zal liggen. 

Indexering van de geldbedragen in dit wetsontwerp - eventueel via een 
machtigingsbepaling die de minister de bevoegdheid verleent om de in de 
wet genoemde bedragen aan te passen aan het consumptieprijspeil - acht ik 
minder gewenst. In de eerste plaats is het tot dusver gebruikelijk geweest 
dat de in het Wetboek van Strafrecht voorziene sancties bij de wet zijn vast-
gesteld en in dat Wetboek zelf. Dit komt de duidelijkheid ten goede. Zouden 
na kortere of langere tijd de aldus vastgestelde bedragen niet meer aan hun 
doel beantwoorden, dan zal de wetgever daarop bedacht moeten zijn en met 
een voorstel tot aanpassing van de wetgeving dienen te komen. Een derge-
lijk voorstel behoeft geen lange voorbereidingstijd te kosten. lnstitutionali-
sering van de inflatie door indexering van alle bedragen in onze strafwetge-
ving lijkt vooralsnog geen aantrekkelijk perspectief. 

Wil de geldboete een effectieve sanctie zijn, dan zal het voor de veroor-
deelde niet aantrekkelijk mogen worden gemaakt de betaling van de geld-
boete op te houden. Om die reden is voorzien in een afzonderlijke verhoging 
bij eerste en bij tweede aanmaning. Aan de veroordeelde zal op de formulie-
ren, waarin hij tot betaling van de verschuldigde boete wordt aangemaand, 
duidelijk mededeling worden gedaan van de consequenties die niet-tijdige 
betaling voor hem heeft. Een principieel verschil tussen het karakter van de 
verhoging bij de eerste en bij de tweede aanmaning om te betalen is mijns in-
ziens niet aanwezig. Evenmin kan ik inzien waarom financieel minder da n-
krachtigen het karakter van de tweede verhoging anders zouden beoordelen 
dan anderen. 

Ingevolge artikel 24b, laatste lid, zal het openbaar ministerie van de verho-
gingen kunnen afzien, wanneer de veroordeelde kan aantonen dat hem voor 
zijn verzuim geen verwijt treft. Hierbij kan worden gedacht aan gevallen van 
ziekte, waarbij de veroordeelde voor hoge kosten is komen te staan, en an-
dere in zijn persoonlijk leven ingrijpende, onvoorziene, gebeurtenissen die 
in het financiële vlak consequenties hebben. De in dit artikellid toegekende 
bevoegdheid zal naar redelijkheid en billijkheid moeten worden gehanteerd, 
afhankelijk van de omstandigheden van elk geval. Mocht daaraan in de prak-
tijk behoefte blijken te bestaan, dan ben ik bereid in overleg met de Procu-
reurs-Generaal bij de Gerechtshoven nadere richtlijnen voor het openbaar 
ministerie vast te stellen, teneinde een zo verantwoord mogelijk gebruik van 
deze bevoegdheid te bevorderen. 

De leden van de G.P.V.-fractie, die blijkens het voorlopig verslag (zie blz. 3, 
vijfde volle alinea) konden instemmen met de invoering van termijnboetes, 
waren niet geheel overtuigd dat het voorstel om de rechter te betrekken bij 
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de vaststelling van de wijze van betaling wel zo verstandig was (ziev.v. blz. 
4, vijfde volle alinea). Zij vroegen zich af of een dergelijke bemoeiing wel 
paste in de taakverdeling tussen rechter en openbaar ministerie. 

Ik begrijp dit bezwaar van de leden van de G.P.V.-fractie aldus, dat zij het 
minder juist achten dat de rechter, wanneer hij tot betaling in termijnen be-
sloten heeft, vervolgens het aantal en de lengte van die termijn vaststelt. Op 
dit bezwaar ben ik in deze memorie reeds ingegaan. 

Ik moge daarnaar kortheidshalve verwijzen. De opvatting van de leden van 
de G.P.V.-fractie, dat met de tenuitvoerlegging van straffen uitsluitend het 
openbaar ministerie is belast, houdt onvoldoende rekening met de beslissin-
gen die de rechter omtrent het al dan niet tenuitvoerleggen van de straf kan 
geven. Men denke bijvoorbeeld aan de voorwaardelijke strafoplegging, 
waarbij het openbaar ministerie slechts tot tenuitvoerlegging kan overgaan 
nadat de rechter daartoe een bepaalde last heeft gegeven (zie de artt. 14a en 
volgende Sr.). 

Uiteraard zal de rechter pas tot de oplegging van een termijnboete beslui-
ten, wanneer hij zo'n beslissing, gelet op de financiële omstandigheden van 
de verdachte, verantwoord acht. Dit veronderstelt dat hij zich een inzicht 
heeft verworven in de financiële situatie waarin de verdachte verkeert. Daar-
van zal onder omstandigheden ook uit het proces-verbaal kunnen blijken, 
zodat de rechter niet alleen behoeft af te gaan op hetgeen tijdens de zitting 
blijkt. 

Vervangende hechtenis 

De commissie-vermogensstraffen heeft in haar rapport vijf boetecatego-
rieën onderscheiden. Het maximum van de hoogste categorie bedraagt 
honderdduizend gulden. Hoewel, wanneer de voorstellen van de commis-
sie-vermogensstraffen worden gerealiseerd, een dergelijk hoge boete wel 
niet iedere dag aan natuurlijke personen zal worden opgelegd, is dit toch 
niet bij voorbaat uitgesloten. In zo'n geval zou, wanneer het absolute maxi-
mum van de vervangende hechtenis niet meer dan 3 maanden bedraagt, het 
voor de veroordeelde een punt van ernstige overweging kunnen uitmaken 
om de vervangende hechtenis toch maar te ondergaan. Om die reden is, in 
afwijking van het voorstel van de commissie-vermogensstraffen, in het 
wetsontwerp de maximumduur van de vervangende hechtenis op 6 in 
plaats van op 3 maanden gehandhaafd. 

Het gaat hier om een kwestie van doelmatigheid, waarbij de vervangende 
hechtenis zo weinig aantrekkelijk wordt gemaakt dat de veroordeelde er alles 
aan gelegen zal zijn om de primair opgelegde vermogensstraf te voldoen. 
Principiële betekenis heeft de vraag of de maxium-duur van de vervangende 
hechtenis 3 of 6 maanden moet zijn niet. Overigens is in de memorie van 
toelichting bij het wetsontwerp (blz. 12) niet gesteld, dat het terugdringen 
van het maxium van de vervangende hechtenis tot verhoogde toepassing 
daarvan zou moeten leiden, maar dat dit er toe zou kunnen leiden. 

In de memorie van toelichting (zie blz. 12/13) heb ik uiteengezet waarom 
het niet gewenst lijkt aan de vervangende hechtenis een facultatief karakter te 
geven. De vervangende hechtenis heeft een nuttige functie als stok achter de 
deur zo de primair opgelegde geldboete niet wordt voldaan. Van tijdrovende 
en kostbare civiele procedures is in dit opzicht weinig te verwachten. Boven-
dien ben ik beducht dat veroordeelden aan wie wel vervangende hechtenis is 
opgelegd dit als een vorm van discriminatie zullen ervaren, wanneer zij be-
merken dat andere, mogelijk een solventer indruk makende, veroordeelden 
daarvoor gespaard zijn gebleven. 

Wat betreft de mogelijkheid dat vervangende hechtenis wordt toegepast 
bij het niet voldoen van de op de geldboete gevallen verhogingen - een 
denkbeeld waarmee ook de leden van de V.V.D. moeite hadden - merk ik het 
volgende op. 

Bij de geldboetestraf was de tenuitvoerlegging tot nu toe het zwakke punt. 
Uit het eindrapport van de commissie-vermogensstraffen blijkt (zie Bijlage 
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IIIB) dat langs administratieve weg, d.w.z. via (herhaalde) aanschrijving, on-
geveer 1 /3 van de opgelegde boetes niet kon worden geïnd. Er komen dan 
arrestatiebevelen aan te pas, onder dreiging waarvan de overgrote meerder-
heid van de nalatig gebleven veroordeelden uiteindelijk wel betaalt. Het aan-
tal gevallen van ten uitvoer gelegde vervangende hechtenis is zeer klein, na-
melijk blijkens een door de commissie-vermogensstraffen getrokken steek-
proef nog geen 1 % van het totaal aantal gevallen waarin primair een geld-
boete werd opgelegd. (Zie ook het eindrapport van de commissie, blz. 97, 
met gegevens over de jaren 1964-1970). 

Om in de tenuitvoerlegging verbetering te brengen, waardoor de opleg-
ging van geldboetestraf als adequate sanctie aan betekenis zal winnen, is in 
het wetsontwerp bepaald dat bij niet-tijdige betaling, behoudens in het geval 
van overmacht, op de geldboete een of meer verhogingen zullen komen tot 
een bedrag van minimaal f 25 en (bij geldboeten van meer dan f 5000 maxi-
maal f 1 025. Wil dit systeem echter effect hebben, dan zal de veroordeelde 
zich niet aan de betaling van de verhogingen mogen onttrekken. Invordering 
langs burgerrechtelijke weg van de hier bedoelde bedragen is haast niet 
doenlijk. In ieder geval zouden de kosten van die invordering niet in een re-
delijke verhouding staan tot het in te vorderen bedrag. Overigens moge ik 
eraan herinneren - in het bijzonder aan die leden die blijkens het voorlopige 
verslag er prijs op stellen de voorstellen van de commissie-vermogensstraf-
fen met zo weinig mogelijk wijzigingen over te nemen - dat ook in het eind-
rapport van die commissie de duur van de vervangende hechtenis bere-
kend is met inbegrip van de op het boetebedrag gevallen verhogingen (zie 
blz. 76/77). 

Dat de overheid bij de executie van een vermogensstraf in een andere po-
sitie verkeert dan een gewone crediteur vindt zijn oorzaak hierin, dat aan die 
overheid de handhaving van de rechtsorde is toevertrouwd. Wordt op die 
rechtsorde inbreuk gemaakt door het plegen van strafbare feiten, waarvoor 
bij rechterlijk vonnis straf is opgelegd, dan zal de overheid ook, voor zover in 
haar vermogen ligt, moeten zorgen dat de veroordeelde zijn straf ondergaat. 
Daartoe zal de staat over dwangmiddelen moeten kunnen beschikken die de 
gewone crediteur niet zonder meer ter beschikking staan. 

Tenslotte moge worden bedacht dat een gewone schuldeiser, wanneer 
zijn wederpartij niet aan diens verplichtingen voldoet, onder omstandighe-
den op die wederpartij lijfsdwang zal kunnen toepassen. Ook die lijfsdwang 
(gijzeling) zal door de meeste debiteuren, hoewel ze formeel dat karakter 
niet heeft, als een vrijheidsstraf worden ervaren. 

De fiscus kan bij het niet betalen van belastingschulden eveneens van dit 
dwangmiddel gebruikmaken (artt. M e n 15bisvan de Invorderingswet van 
1845 en art. 157 van de Algemene Wet inzake de douane en de accijnzen). Uit 
artikel 21 van de Invorderingswet volgt, dat de lijfsdwang mede kan worden 
toegepast ten aanzien van de door de invordering (de «vervolging») veroor-
zaakte kosten, zoals die nader zijn gespecificeerd in de Kostenwet invorde-
ring rijksbelastingen. Ook ten aanzien van administratieve boeten, die als 
verhogingen in de aanslag begrepen zijn, is, wanneer het verschuldigde niet 
wordt betaald, gijzeling van de belastingschuldige in beginsel mogelijk. 

Verhaal van geldboeten 

Hiervoor ben ik reeds ingegaan op de bezwaren die bij de leden van de 
P.v.d.A. bestaan tegen het niet over één kam scheren van de overheid die 
verantwoordelijk is voor de tenuitvoerlegging van strafvonnissen met een 
normale crediteur. Ik moge naar die uiteenzetting verwijzen. Graag zou ik 
nog eens willen benadrukken dat de aantrekkelijkheid van de vermogens-
sanctie als alternatief voor de korte vrijheidsstraf in belangrijke mate mede 
afhangt van de doeltreffendheid van de regels omtrent de tenuitvoerlegging 
van die sanctie. Brengt de tenuitvoerlegging van een geldboetestraf, die bij 
in kracht van gewijsde gegaan rechterlijk vonnis is opgelegd, onevenredig 
veel kosten en moeite met zich mee, dan zal dit niet bevorderlijk zijn voor de 
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neiging van de officier van justitie om die straf te vorderen en voor de rech-
ter om die straf op te leggen. 

De leden van de G.P.V.fractie, die met instemming vaststelden dat in het 
wetsontwerp wordt voorzien in de mogelijkheid van vereenvoudigd verhaal 
van geldboetes op saldi van bank- en girorekeningen, vroegen zich af of 
geen verplichting tot het verstrekken van inlichtingen omtrent dergelijke 
verhaalsobjecten in het wetsontwerp moet worden opgenomen. Een derge-
lijke verplichting is echter opgenomen in artikel 576, laatste lid (nieuw), 
W.v.Sv. Deze bepaling verplicht een ieder, behoudens de veroordeelde, des-
gevorderd aan het openbaar ministerie, dat met de tenuitvoerlegging van 
het vonnis of arrest is belast, de inlichtingen te verstrekken welke naar het 
redelijk oordeel van het openbaar ministerie noodzakelijk zijn om het ver-
eenvoudigd verhaal te kunnen nemen. 

Het «matigingsrecht van de rechter», artikel 573 Sv. 

De reden waarom is afgezien van de overneming van het voorstel van de 
commissie-Van Binsbergen tot verruiming van het matigingsrecht van de 
rechter bij opgelegde geldboeten, en waarom dit recht in het ontwerp zelfs 
in zijn geheel wordt geschrapt, is uiteengezet in de memorie van toelichting 
bij het wetsontwerp (zie blz. 15/16). De hier bedoelde regeling blijkt naast de 
bestaande gratieprocedure niet te functioneren. De rechter maakt van het 
matigingsrecht zelden of nooit gebruik en behoeft dit ook niet te doen, om-
dat de veroordeelde bijna altijd in de in aanmerking komende gevallen 
rechtstreeks gratie verzoekt. Van het voorstel van de commissie kan niet 
worden verwacht dat de regeling van artikel 574 Sv. in de toekomst wel we-
zenlijke inhoud zal hebben. Dit zou alleen dan het geval kunnen zijn, wan-
neer gratie van geldboeten wordt uitgesloten. De Grondwet staat dit laatste 
echter niet toe. Het lijkt tenslotte weinig zinvol om een matigingsrecht van 
de rechter bij vrijheidsstraffen in te voeren, wanneer dit recht reeds bij de 
oplegging van geldboeten niet aan de verwachtingen beantwoordt. Ten 
hoogste zou een dergelijk recht zin kunnen hebben bij rechterlijke beslissin-
gen die het karakter van een maatregel dragen met een voor de veroordeelde 
bezwarend karakter, omdat in zulke gevallen geen gratie mogelijk is. 

Artikelen 

Artikel II, onder C, artikel 573 

De leden van de fracties van de A.R.P., C.H.U. en K.V.P. meenden dat het 
wetsontwerp blijk geeft van een grote vrees voor executoriale verkoop. Zij 
informeerden naar de ervaringen van de belastingdienst op dit punt. 

In ambtelijke dienst zijn thans 726 belastingdeurwaarders werkzaam, die 
ten behoeve van de invordering van de belastingen in voorkomende geval-
len beslagen leggen, eventueel gevolgd door executoriale verkoop. Landelij-
ke cijfers over het aantal executoriale verkopingen zijn niet beschikbaar. Wel 
zijn cijfers beschikbaar van het Kantoor Amsterdam van de directe belastin-
gen dat de gemeente Amsterdam omvat minus de Bijlmermeer. 

In 1975 werden in totaal 5746 executoriale beslagen gelegd op roerend 
goed '); In 145 gevallen (dus ± 2V2% van het aantal beslagen) werd dit be-
slag gevolgd door executoriale verkoop van meubilair, auto's enz. De op-
brengst van deze executoriale verkopingen was gemiddeld f 800 tot f 900. 

In het algemeen is de ervaring dat de executoriale verkoop van roerend 
goed weinig opbrengst en dat (bijvoorbeeld bij verkoop van huisraad) de op-
brengst niet in evenredige verhouding staat tot de lasten voor de geëxecu-

') Verder werden gelegd 1.672 derdenbesla-
gen, 63 beslagen op onroerend goed, 2 besla-
gen op schepen en 1 executoriaal beslag op in-
geschreven aandelen. 
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teerde. Het executoriaal beslag op roerend goed wordt dan ook meestal ge-
bruikt als drukmiddel om de belastingschuldige alsnog tot het betalen van 
de aanslag te bewegen. 

Naar mijn mening geven de ervaringen van de belastingdienst geen aan-
leiding om de tekst van het wetsontwerp te wijzigen in die zin dat deexecu-
toriale verkoop meer riliëf zou krijgen. Daarbij moge erop worden gewezen 
dat het openbaar ministerie, dat met de tenuitvoerlegging van de straffen is 
belast, niet beschikt over geschoolde ambtenaren die speciaal voor het invor-
deren van verschuldigde bedragen en het leggen van beslagen c.q. het nou-
den van executoriale verkopingen zijn opgeleid, zoals wel met de vele hon-
derden belastingdeurwaarders het geval is. 

Conform een suggestie die door de leden van de G.P.V.-fractie is gedaan, 
is in de bij deze memorie gevoegde nota van wijziging in artikel 573, laatste 
lid, de zinsnede «geen vaste woon- of verblijfplaats» vervangen door: geen 
bekende woon-en verblijfplaats. Hiermede wordt duidelijker tot uitdrukking 
gebracht dan de aanvankelijk voorgestelde tekst deed, dat het in deze bepa-
ling gemaakte voorbehoud ziet op veroordeelden die in het opsporingsregis-
ter staan gesignaleerd. 

Artikel II, onder F; artikel 576, eerste lid, sub c. 

Het voorstel om vereenvoudigd verhaal mogelijk te maken op het tegoed 
van een rekening bij bank- of giro-instellingen, waarover de veroordeelde te 
eigen bate vermag te beschikken, deed bij de leden van de A.R.P.-, C.H.U.- en 
K.V.P.-fractie de vraag rijzen of hiermede geen afbreuk wordt gedaan aan de 
vertrouwensrelatie tussen die instellingen en hun cliënten. 

Zoals deze leden reeds opmerkten, bestaat in Nederland geen bankge-
heim. Het wordt noch in de wet noch in de rechtspraak erkend. Zo bepaalt ar-
tikel 49 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen dat een ieder die bin-
nen het Rijk een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent gehouden is des-
gevorderd aan de inspecteur de op dat bedrijf of beroep betrekking hebben-
de boeken en andere bescheiden ter inzage te verstrekken ten dienste van de 
heffing van de belasting van derden. Deze bepaling wordt in de praktijk al-
dus gehanteerd, dat bank- en giro-instellingen desgevorderd aan de fiscus 
inlichtingen moeten verschaffen omtrent het tegoed van met name aange-
wezen personen en het verloop van hun rekening. 

Voor de jurisprudentie wordt in het bijzonder verwezen naar Hof Amster-
dam, 30 januari 1952, N.J. 1953, no. 208, waarbij het verschoningsrecht van 
de bankier uitdrukkelijk is afgewezen. Het Hof overwoog daarbij onder meer: 

«dat het openen van een bankrekening en het verrichten en doen verrich-
ten van mutaties daarop niet reeds uit hun aard medebrengen, dat deze han-
delingen een zodanig vertrouwelijk karakter dragen, dat zij te vergelijken 
zouden zijn met de mededelingen aan erkende geheimhouders als advoca-
ten, artsen of geestelijken als zodanig gedaan; 

dat daarentegen de aard van een bankrekening typisch zakelijk is; welis-
waar vertrouwelijk in dien zin, dat de bank daaromtrent een gepaste zwijg-
zaamheid tegenover derden heeft te betrachten, doch de bankrekening het 
innerlijk wezen van de cliënt, zijn persoonlijkheid niet raakt en al evenmin de 
bank krachtens haar maatschappelijke functie degeen is tot wie een eventu-
ele wetsovertreder zich in zijn moeilijkheden zal moeten wenden - al het-
geen geheel anders ligt bij de geestelijke, de arts of de advocaat.» 

Bij beschikking van 18 december 1974, N.J. 1975, no. 441, verwierp het-
zelfde Hof wederom de opvatting dat de bankier een geheimhoudingsplicht 
zou hebben, op grond dat «het beroep niet van zodanig vertrouwelijke aard 
is dat deswege, in verband met het algemeen belang, het bestaan van de 
plicht tot geheimhouding van de bankier in die kwaliteit ter kennis gekomen 
gegevens zou moeten worden aangenomen.» In casu geklaagd over het 
niet-vervolgen van een bankier die opgave had gedaan aan een notaris van 
het bedrag dat zijn bank wegens aan klager verleend krediet van die laatste 
te vorderen had. 
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Weliswaar beperkt artikel 7 van de Invorderingswet 1845 het vorde-
ri ngsrecht van de fiscus ten aanzien van banken, maar dit artikel ging uit van 
maatschappelijke denkbeelden en opvattingen die in het midden van de ne-
gentiende eeuw geheel anders waren dan tegenwoordig. 

De voorgestelde wijziging, die is ontleend aan het eindrapport van de 
commissie-vermogensstraffen, heeft dus geen principiële betekenis. Zij 
heeft het ook daarom niet, omdat reeds thans vereenvoudigd verhaal (zon-
der dwangbevel) ter uitvoering van rechterlijke strafvonnissen mogelijk is 
op lonen, wachtgelden, pensioenen en andere periodieke uitkeringen waar-
op de veroordeelde aanspraak heeft. Doordat in deze opsomming nu ook het 
tegoed van rekeninghouders bij bank- en giro-instellingen wordt betrokken -
hetgeen voor de hand ligt omdat het betalingsverkeer per bank en giro in de 
laatste jaren zo'n grote vlucht heeft genomen - zal het mogelijk zijn dat in 
minder gevallen dan thans, bij onwil van de veroordeelde om een hem op-
gelegde geldboete te betalen, de vervangende hechtenis moet worden ten-
uitvoergelegd. In de praktijk zal overigens de voorgestelde mogelijkheid 
van verhaal op bank- en girosaldi beperkt blijven tot de hogere geldboeten 
waarvan de oplegging veeleer uitzondering dan regel is; dit in verband met 
het bepaalde in artikel 573, tweede lid, Sv. 

De mogelijkheid van aantasting van de vertrouwensrelatie tussen deze in-
stellingen en hun cliënten acht ik ook hierom nauwelijks aanwezig, omdat de 
door de bank- en giro-instellingen te verstrekken gegevens slechts zeer sum-
mier behoeven te zijn. Op grond van artikel 576, laatste lid, zal desgevorderd 
aan het openbaar ministerie, dat met de tenuitvoerlegging van het vonnis of 
arrest is belast, slechts behoeven te worden medegedeeld of de veroordeel-
de een rekening heeft bij die instelling en of daarop een saldo staat dat toe-
reikend is om de opgelegde geldboete te voldoen. Van deze gegevens zal 
uitsluitend gebruik worden gemaakt voor de tenuitvoerlegging van de geld-
boetestraf. Zij zullen dus niet aan andere diensten of instellingen ter beschik-
king worden gesteld. 

Ik ben het met deze leden eens, dat het een ongewenste ontwikkeling zou 
zijn wanneer het openbaar ministerie bij voorkeur verhaal zou trachten te 
zoeken op een betaalrekening van de veroordeelde bij de Rijkspostspaar-
bank of de Postchèque- en Girodienst zonder na te gaan, of mogelijk ook een 
particuliere bankrekening aanwezig is waarop verhaal kan worden geno-
men. Zonodig zullen nadere richtlijnen worden vastgesteld om hiertegen te 
waken. Overigens zal het bestaan van een bankrekening vaak kunnen blijken 
zonder dat een bank- of giro-instelling bepaalde inlichtingen daaromtrent 
behoeft te verstrekken. In het bijzonder bij veroordeelden die rechtspersoon 
zijn zal het opsporen van een bankrelatie geen grote moeilijkheden behoe-
ven te geven. 

Omdat ik geen principieel verschil zie tussen de reeds bestaande mogelijk-
heid van verhaal (zonder dwangbevel) op lonen, pensioenen, periodieke uit-
keringen etc. en die op het tegoed van bank- en girorekeninghouders - in al 
deze gevallen gaat het in feite om een vereenvoudigd derdenbeslag - heb ik 
het niet nodig geacht vooraf het voorstel aan het oordeel van de Nederland-
se bankiersvereniging en de leiding van de Rijkspostspaarbank en Post-
cheque- en Girodienst te onderwerpen. Ik ben echter voornemens over een zo 
goed mogelijke uitvoering van de regeling, zo die tot wet verheven mocht 
worden, overleg te plegen met de daarvoor in aanmerking komende organi-
saties en autoriteiten op het terrein van het bank- en girowezen. 

De voorgestelde mogelijkheid van verhaal op bank- en girosaldi houdt niet 
in dat de staat preferent crediteur zou worden. Van enige strijd met de voor-
stellen in het rapport van de Commissie bevoorrechting van vorderingen (de 
commissie-Houwing) is dan ook geen sprake. 

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

Tweede Kamer, zitting 1975-1976,13 386, nrs. 5-6 10 


