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VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG, TEVENS EINDVERSLAG 
Vastgesteld 10 maart 1982 

De vaste Commissie voor Just i t ie1 heeft op 17 februar i 1982 in een 
openbare vergader ing met de Minister van Just i t ie mondel ing overleg 
gevoerd over dit we tson twerp . 

Van de ui tkomsten van het gevoerde over leg brengt de commissie als 
volgt verslag uit. 

Ter inleiding van het over leg merkte de Minister allereerst op, dat een 
onderdeel van dit we tson twerp voor het Minister ie van Justi t ie een extra 
lading had gekregen: te weten de t ransact iebevoegdheid voor het openbaar 
ministerie voor misdr i jven, onder de beperkingen die in het wetsontwerp 
zijn aangegeven. Dit m idde l kan in tweeërlei opzicht heel nutt ig zijn. 

In de eerste plaats is bijna alt i jd de terechtzit t ing rondom de bestr i jding 
van de kleine cr iminal i te i t vr i j zwaar in verhoud ing tot de fei ten, waaraan 
men overigens toch niet zonder meer voorb i j w i l gaan. Vandaar dat de 
afhandel ing van deze zaken en de bestr i jding van het kwaad word t bemoei l i jkt 
door de afwezigheid van voornoemd middel dat Just i t ie graag daarvoor w i l 
hebben. 

In de tweede plaats zal de t ransact iebevoegdheid voor misdr i jven ertoe 
kunnen bijdragen de produkt iv i te i t van de rechterl i jke macht als geheel te 
bevorderen. De zaken, die nu op de zitt ing komen - de bewindsman dacht 
daarbij ook aan artikel 26 van de Wegenverkeerswet - kunnen dan op een 
andere manier worden afgedaan. De Minister was van opvatt ing dat het 
totale resultaat en de alertheid van het just i t iële apparaat ten opzichte van 
ongewenste maatschappel i jke verschi jnselen kan toenemen. Dit laatste 
staat tevens in nauw verband met alle vraagstukken rondom overbelast ing 
van de rechterli jke macht, zo stelde hij verder, leder middel dat daaraan 
wat kan doen, moet worden aangegrepen. Vaak is daarvoor wetswi jz ig ing 
nodig. 

Spreker achtte het gelukkig dat er te dezen thans een wetswi jz ig ing aan 
de orde was die al in een vr i j vergevorderd s tad ium is. Hij sprak de hoop 
uit dat het monde l ing over leg kon bi jdragen aan het bepalen van een 
procedure, waardoor dit wetsontwerp voor de zomer door de Tweede 
Kamer zou kunnen wo rden afgehandeld. 

1. Algemeen 

In antwoord op door de commissie leden Kosto (P.v.d.A.), Nijpels (V.V.D.), 
Buikema (C.D.A.) en Wessel-Tuinstra (D'66) gestelde vragen en opmerk ingen 
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over de verlaging van het welvaartspeil en de daarbij betrokken minimum-
inkomens, zulks mede naar aanleiding van het hierover op bladzijden 5 en 
6 van de memorie van antwoord gestelde, deelde de Minister mede dat is 
geconstateerd dat door de bevolkingsgroep, die moet leven van een 
minimuminkomen, de opgelegde boetes wel worden betaald. Men zit voor 
een dilemma. Als men zich op het standpunt stelt dat wie een minimumin-
komen heeft eigenlijk geen enkele boete zou kunnen betalen, zal dit de hele 
strafrechtelijke aanpak van de samenlevingsproblematiek verstarren. Deze 
wending in de richting van de vermogensstraffen is niet het ideale middel. 

De Minister was het met de heer Kosto eens dat - zeker wanneer het 
welvaartspeil verder terugloopt - de omvang van de op te leggen geldboete 
in relatie moet staan tot de financiële situatie, maar niet alleen, want door 
het hele wetsontwerp heen is in de toelichting uiteengezet, dat er ook een 
relatie moet bestaan met de ernst van het feit. Die tweesporigheid blijft 
bestaan. 

De bewindsman deelde de heer Nijpels (V.V.D.) op zijn vraag daaromtrent 
mede dat het niet de doelstelling van het wetsontwerp was de achterstanden 
in de behandeling van de zogenaamde lopende vonnissen op een gefor-
ceerde manier terug te dringen. Een van de gevolgen die men van dit 
wetsontwerp verwacht is dat de werkvoorraad te dezen wel gaandeweg zal 
kunnen verminderen. 

In antwoord op vragen van enkele leden naar het verband tussen dit 
wetsontwerp en dat van de alternatieve sancties deelde de Minister mee 
dat hij het jammer zou vinden als de Kamer wat dat betreft zou wachten 
met de behandeling van het onderhavige wetsontwerp. 

Naar aanleiding van een vraag van de heer Kosto (P.v.d.A.) verklaarde de 
Minister zich gaarne bereid nog eens zeer nauwkeurig te bekijken of men in 
staat is langs een kortere weg te komen tot een paar wettelijke vormgevingen 
op dat terrein. Daarbij ontveinsde hij zich niet dat het wetsontwerp alterna-
tieve sancties toch al een moeilijk, zeer principieel, wetsontwerp zou 
worden. 

Inhakend op een opmerking van de heer Buikema (C.D.A.) om de alterna-
tieve sancties in de sfeer van de transacties te brengen, zei de bewindsman 
eveneens die gehele materie nog eens in ogenschouw te willen nemen om 
te bezien of een en ander kan worden bekort. Ook dat zou een poging 
kunnen zijn om weg te komen van de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. 

In antwoord op de vrees van hetzelfde lid dat er een zekere concurrentie 
zou kunnen ontstaan tussen geldboetes en alternatieve sancties stelde de 
Minister, dat zijns inziens daarvoor geen gevaar zou bestaan, aangezien 
alternatieve sancties rechtstreeks zijn bedoeld als een alternatief voor de 
korte vrijheidsstraf en niet voor de geldboetes. 

Het ontwerp van de fiscale aftrekbaarheid van geldboetes, zoals naar 
voren gebracht door de leden Nijpels (V.V.D.), Kosto (P.v.d.A.) en Buikema 
(C.D.A.), heeft in verband met dit wetsontwerp een zeer hoge actualiteit, zo 
memoreerde de Minister, omdat, als men over draagkracht praat, het een 
enorm verschil maakt of men iets in de zakelijke sfeer kan opvoeren en 
voor een belangrijk deel fiscaal kan afwentelen, dan wel of men het uit zijn 
netto-inkomen betaalt. Men is op dit punt reeds geruime tijd bezig de 
consequenties te doorzien in de sfeer van de fiscale wetgeving. Het 
standpunt van het Ministerie van Financiën is dat afschaffing van de fiscale 
aftrekbaarheid een nogal principiële wending in het fiscale recht betekent. 
Bij dit ministerie wordt niet de moraliteit van de verwerving van gelden in 
het geding gebracht en dus eigenlijk ook niet de moraliteit van de kosten, 
die men maakt. Het afschaffen van de fiscale aftrekbaarheid van geldboetes 
kan niet apart worden geregeld. Er komt dan een heel ander beeld van 
onze fiscale wetgeving en van het daarin heersende inkomensbegrip naar 
voren. Het is het Ministerie van Financiën dat hierover een wetsontwerp zal 
moeten indienen. Zolang dat niet het geval is, zei de Minister van Justitie te 
hopen dat het voorliggend wetsontwerp, aangenomen dat het overigens 
aanvaardbaar is, niet wordt tegengehouden op dit onderdeel. 
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Het is niet mogel i jk, zo stelde de Minister op een vraag van het lid 
Buikema (C.D.A.), op dit momen t te schatten wat de eventuele f inanciële 
consequenties in gunst ige zin zouden zijn van dit wetsontwerp. Die balans 
is moei l i jk te maken; daarbi j wees de Minister niet alleen op de ver l icht ing 
van de werklast, maar ook op de grotere effectiviteit van het rechterli jk 
apparaat als geheel, zowel kwanti tat ief als kwalitatief. 

Reagerend op een opmerk ing van mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66) met 
betrekking tot de strafrechteli jke grondslag van het on twerp benadrukte de 
bewindsman dat zonder vergeld ing geen enkel sanctiesyteem kan worden 
gemot iveerd, maar dat anderzi jds vergeld ing beslist niet de enige invalshoek 
is en wein ig te maken heeft met een soort oog-om-oog, tand-om-tandpr incipe. 
Vergelding werkt naar twee kanten en ver tegenwoord ig t derhalve eigenli jk 
het beginsel van de evenredigheid, hetgeen ui termate van belang is voor 
de bescherming van de rechtsposit ie van de verdachte. 

De Minister zegde mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66) toe bij het WODC de 
door de leden van haar fractie naar voren gebrachte denkbeelden over het 
s t raf toenemingsmechanisme alsnog te zullen inbrengen als onderwerp 
voor een onderzoeksplan. 

Van de zijde van de Minister werd nog opgemerkt dat de kwestie van de 
fiscale aftrekbaarheid eigenli jk de introduct ie van een fict ie in ons fiscale 
winstbegr ip vergt. Ons fiscale winstbegr ip is een mater ieel winstbegr ip, dat 
ui ts lui tend naar de f inancieel-economische verhoud ingen in een onderne-
ming kijkt en zich niet afvraagt hoe bepaalde kosten zijn gemaakt en hoe 
bepaalde inkomsten zijn verworven. Deze fict ie zou zeer nauwkeur ig 
moeten worden omschreven en de reikwijdte daarvan zou strikt moeten 
vaststaan, omdat anders in de fiscale praktijk niet ermee kan worden 
gewerkt. Daarbij zou de strafwet eerst een antwoord op de volgende 
vragen moeten mogel i jk maken. Wat gaat men onder die f ict ie brengen? 
Gaat men de geldboetes eronder brengen? Gaat men ook de transactiebe-
dragen eronder brengen? Moet bij voorbeeld niet daaronder worden 
gebracht de ontneming van het wederrechtel i jk verkregen voordeel? Pas 
wanneer de strafwetgever zich hierover precies heeft u i tgesproken - zo 
werd van de zijde van de Minister gesteld - kan men proberen in de fiscale 
wetgeving een functie te introduceren bij voorbeeld, in de zin dat kosten, 
opgelopen wegens geldboetes, en transacties als bedoeld in artikel 74 van 
het Wetboek van Strafrecht voor de toepassing van de Wet op de lnkom-
stenbelasting worden beschouwd als bedri j fsvreemde lasten. 

In antwoord op een vraag van de heer Rietkerk (V.V.D.) werd van de zijde 
van de Minister meegedeeld dat er twee aspecten zijn aan het fiscale 
wins tbegr ip : het eerste is het s impel in aftrek brengen van opgelegde 
boetes; het tweede is de kwestie van de werkgever die opgelegde boetes 
aan zijn werknemer voor zijn rekening neemt. Dat tweede probleem is 
bepaald niet zo eenvoudig in de Wet op de Inkomstenbelast ing en de Wet 
op de vennootschapsbelast ing te regelen. 

Een rechtsvergeli jking met andere staten, waarnaar de heer Nijpels 
(V.V.D.) vroeg, is bijzonder moeil i jk, zo werd van de zijde van de bewindsman 
vervolgens gesteld, aangezien fiscale wetgev ing bij uitstek door nationale 
overwegingen bepaalde publieke wetgeving is. Frankrijk en België gaan 
niet uit van een materieel w instbegr ip , zoals Nederland dat kent, maar van 
een formeel winstbegr ip. In een formeel winstbegr ip kan veel makkelijker 
dan in een materieel w instbegr ip die fiscale aftrekbaarheid worden verdis-
conteerd. De Bondsrepubliek gaat uit van een materieel winstbegr ip en 
men hanteert daar een soortgel i jke fictie als waarnaar in Nederland word t 
gezocht. 

Op een vraag van de heer Nijpels (V.V.D.) of de eerstvolgende v i j f jaar 
niet erop zou kunnen worden gerekend dat aan die aftrekbaarheid van 
boetes iets kan worden gedaan, werd meegedeeld dat wanneer de Wet 
vermogenssanct ies gereed is, het eerste deel van het prob leem, nameli jk 
de rechtstreekse aftrekbaarheid, technisch betrekkelijk eenvoudig is te 
regelen. Het tweede aspect, nameli jk de afwentel ing naar de werkgever 
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toe, is technisch veel lastiger. Ondanks dat meende men aan de zijde van 
de Minister dat geen termijn van vijfjaar nodig zou zijn. 

Uit in 1970 gedaan onderzoek is gebleken dat bij minder dan 1% van de 
geldboetes ten slotte werd overgegaan tot tenuitvoerlegging van de 
vervangende hechtenis2. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat de 
dreiging met vervangende hechtenis op zichzelf effectief is. Het komt wel 
voor dat veroordeelden die een vrijheidsstraf ondergaan, na afloop 
daarvan nog een paar geldboetes moeten voldoen en dan aan het aansluitend 
ondergaan van de vervangende hechtenis de voorkeur geven, zo werd 
tenslotte van de zijde van de Minister meegedeeld. 

2. Algemene bepalingen inzake de geldboete 

In aansluiting op de door de heren Buikema (C.D.A.) en Nijpels (V.V.D.) 
geuite twijfel omtrent de juiste formulering van artikel 24 Sr zegde de 
Minister toe deze nog eens grondig te zullen laten bezien. 

Op een vraag van de heren Kosto (P.v.d.A.) en Nijpels (V.V.D.) over 
verhoging wegens verzuim van opgelegde geldboetes en vervangende 
hechtenis, zei de bewindsman dat de ervaring inderdaad leert dat als er 
niet een stok achter de deur is ten opzichte van de verhoging, deze door de 
enigszins goed op de hoogte zijnde veroordeelden niet wordt betaald, 
aangezien zij weten dat daaraan in feite weinig is te doen, en door de slecht 
op de hoogte zijnde veroordeelden wel. Het openbaar ministerie vindt dat 
een vervelende hinkende toestand, vandaar dat juist vaak die verhogingen 
niet worden opgelegd. De bewindsman was blij met de thans in de nota 
van wijziging voorgestelde constructie. Hij vond, in antwoord op een 
desbetreffende vraag van de heer Kosto (P.v.d.A.), dan ook dat daardoor 
geen nadere wetswijziging te dezen nodig was. 

De Minister erkende, op vragen van de leden Buikema (C.D.A.) en 
Wessel-Tuinstra (D'66), dat enige bijzondere motiveringsbepalingen in het 
gewijzigd ontwerp niet meer voorkomen; dit hangt ten nauwste samen met 
het feit dat in verreweg de meeste gevallen voor de draagkracht moet 
worden uitgegaan van een minimumsituatie. Dit sluit enigszins aan bij de 
meer procedurele straftoemetingsgedachte zoals die door mevrouw 
Wessel-Tuinstra (D'66) is gelanceerd, zo stelde de bewindsman, om het 
requisitoir van het openbaar ministerie een bepaalde plaats te geven in de 
motivering, te weten daar waar significant wordt afgeweken van het 
requisitoir. In dat geval wordt de motiveringsplicht van de rechter geactiveerd 
doch in andere gevallen niet. De Minister vond bij nader inzien het oor-
spronkelijk voorstel te theoretisch en vond het beter een aantal denkbeelden 
ter zake te combineren. Hij hoopte dat de Kamer hem daarin wilde volgen. 

Hiernaar gevraagd door het lid Buikema (C.D.A.) deelde de Minister 
mede dat er te dezen richtlijnen komen, die openbaar zullen zijn. Wel moet 
men inzien dat richtlijnen alleen kunnen worden gemaakt voor frequent 
voorkomende zaken, die het ministerie met dit wetsontwerp hoopt te 
bereiken en te helpen bestrijden. De bewindsman stond niet aarzelend 
tegenover die richtlijnen, maar meende dat deze een essentiële ondersteu-
ning voor de werking van de wet zullen moeten vormen. 

3. Geldboetecategorieën 

Naar aanleiding van een vraag van het lid Kosto (P.v.d.A.) over de 
spanning in de wetgevingspraktijk, waarnaar ook in de memorie van 
antwoord wordt verwezen, merkte de bewindsman op, dat indien verouderde 
strafbepalingen in de weg staan aan een behoorlijke maatschappelijke 
ontwikkeling of een verkeerd beeld geven van het Nederlandse stelsel, 
deze dienen te verdwijnen. In de memorie van antwoord wordt echter het 
probleem aangesneden dat enerzijds wordt verzocht te zoeken naar andere 
middelen dan het strafrecht om een maatschappelijk probleem aan te 
pakken. Tegelijkertijd echter wordt anderzijds de strafrechtelijke kant van 

2 Vgl. Bijlage MIB van het eindrapport van de 
commissie vermogensstraffen uit 1972 («De 
executie van de boete in de praktijk»). 

Tweede Kamer, zitting 1981-1982, 15012, nr. 8 4 



de zaak in de sfeer van opsporing en vervolging, zwaardere straffen, 
langere verjaringstermijn, en dergelijke bepleit. Daar zit een zekere spanning 
in, aldus de bewindsman. 

Spreker was het met de heer Kosto (P.v.d.A.) eens dat ook andere 
departementen voor het dilemma staan welk sanctiestelsel zij moeten 
toepassen. Het Departement van Justitie heeft in de eerste plaats een 
algemene harmonisatietaak; voorts vindt over alle onderwerpen waar dit 
soort vraagstukken zich voordoen en die afkomstig zijn van andere depar-
tementen voorafgaand intensief overleg met het Ministerie van Justitie 
plaats, hetgeen over het algemeen tot overeenstemming leidt. Als iets 
erdoorheen is geslipt of men komt niet tot overeenstemming, vraagt de 
bewindsman in de Ministerraad de aandacht voor deze aangelegenheden. 
Hij had de indruk dat de balans in accenten tussen de verschillende 
handhavingsstelsels wel bevredigend is. 

Zo stellig als de heer Nijpels (V.V.D.) de roep der gemeenten memoreerde 
dat zij graag de opbrengst van de parkeerboetes willen hebben, zo stellig 
moest de bewindsman zeggen dat dat toch niet de weg is. De Minister was 
van mening dat het verkeerd zou zijn een bepaalde pot, die tot de rijksmid-
delen behoort, aan te spreken. Dit zou ook het justitiële beleid in belangrijke 
mate doorkruisen, omdat dan lokale overheden groot belang krijgen bij de 
opbrengsten van justitieel optreden. 

Op een vraag van de heer Buikema (C.D.A.) naar het wetsontwerp 
indeling boetecategorieën deelde de Minister mee dat dit wetsontwerp 
binnenkort naarde Raad van State kan worden gezonden. Men wil inderdaad 
delen van de wet vermogenssancties voor zover mogelijk invoeren zonder 
dat het wetsontwerp ter zake van de boetecategorieën wet is geworden. 

In antwoord op de vraag van de heer Buikema (C.D.A.) of er nog een 
zevende categorie bij moet tussen de f500 en de f5000 zei de Minister dat 
iedere indeling iets betrekkelijks heeft. 

Van de zijde van de bewindsman werd naar aanleiding van vragen van 
de leden Kosto (P.v.d.A.) en Nijpels (V.V.D.) over het voorbehoud, dat de 
bewindsman in de memorie van antwoord had gemaakt ten aanzien van 
een systematisering van de vrijheidsstraffen, gezegd dat men bij de 
voorbereiding van het wetsontwerp indeling boetecategorieën uiteraard 
intern nog eens heeft gekeken naar de grote verscheidenheid aan vrijheids-
straffen die het Nederlandse strafrecht op het ogenblik kenmerkt. Alleen al 
in het Wetboek van Strafrecht zijn er 37 verschillende niveaus voor vrij-
heidsstraffen. Bij het indelen in categorieën doen zich twee technische 
problemen voor: omdat de spreiding, die voor een gedeelte wordt veroor-
zaakt door allerlei strafverhogende omstandigheden, erg groot is, wordt 
het vinden van dergelijke categorieën tamelijk lastig. Wanneer op een 
strafbaar feit vier of vijf jaar staat, is het verschil tamelijk marginaal, maar 
wanneer in het ene geval een vrijheidsstraf van de tweede en in het andere 
geval van de derde categorie wordt opgelegd, krijgen die tamelijk vergelijk-
bare feiten een duidelijk verschillend gewicht, doordat zij in verschillende 
vrijheidsstrafcategorieën worden ondergebracht. In de derde plaats 
worden in het Wetboek van Strafvordering vergaande consequenties 
verbonden aan de hoogte van bepaalde vrijheidsstraffen. Daarbij werd bij 
voorbeeld gewezen op de toepassing van de voorlopige hechtenis. Op zich 
zelf is een en ander technisch wel mogelijk, maar het is niet eenvoudig. 

Van de zijde van de Minister werd vervolgens geadstrueerd dat de 
verhoging van de tweede geldboetecategorie van f2500 naar f5000 
eigenlijk een vrucht was van de pogingen om over te gaan tot de uitwerking 
van het wetsontwerp indeling boetecategorieën. Toen men eenmaal toe 
kwam aan de overtredingen bleek dat die overtredingen zoveel mogelijk 
zouden moeten worden geplaatst in de eerste en tweede boetecategorie en 
de misdrijven in de hogere categorieën. Als men dan die eerste twee 
boetecategorieën voornamelijk reserveerde voor overtredingen, bleek de 
tweede boetecategorie van f2500 voor de duidelijk zware overtredingen te 
weinig ruimte te laten. Voor dat probleem waren - aldus werd van de zijde 
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van de bewindsman uiteengezet - twee op loss ingen: indelen in de derde 
boetecategorie, wat opt isch maar ook praktisch niet erg bevredigend is, 
omdat men dan meteen in de sfeer van f 1 0 000 komt ; ofwel die tweede 
boetecategorie wat omhoog trekken. Aan die laatste oplossing is de 
voorkeur gegeven. 

Uiteraard was ook overwogen de oplossing die de heer Buikema (C.D.A.) 
voorstelde, o m een categorie ertussen te plaatsen; er zijn echter al zes 
categorieën en b innen de kortst mogel i jke t i jd zit men dan niet met zes, 
maar met acht of mogel i jk t ien boetecategor ieën; in dat geval zou het hele 
werk eigenli jk voor niets geweest zi jn, zo werd van de zijde van de Minister 
gesteld. 

De Minister merkte nog op dat het systematisch een bu i tengewoon 
goede operatie is die met de boetecategorieën is verr icht ; de betekenis 
ervan moet echter niet worden overdreven. Het gaat hier om de max ima en 
dat zegt niets over de daadwerkel i jk opgelegde geldboetes. In de straftoe-
met ing worden deze sprongen hoogstwaarschi jn l i jk niet gemaakt, aldus de 
bewindsman. 

4. Ontneming wederrechtelijk voordeel 

De Minister merk te ten aanzien van de vraag van mev rouw Wessel-Tuinstra 
(D'66) met betrekking tot het ver lengen van de ver jar ingstermi jn bij artikel 
577b, 6de l id, op dat bij het stellen van een termi jn alt i jd verschi l lende 
overwegingen meespelen. Enerzijds is er het belang met het oog op 
eventuele civiele procedures, anderzijds dienen termi jnen ook om een 
einde te maken aan onzekerheid. Men heeft die twee elementen gecombi -
neerd en men is zo gekomen tot het ver lengen van de termi jn met twee 
jaar. Voorts wees de bewindsman erop dat volgens de nieuwe Grondwet 
ook gratie van maatregelen mogel i jk word t . Dan vervalt het prob leem, 
omdat dan na die twee jaar alsnog gratie kan worden ver leend. 

5. Verruiming transactiebevoegdheid 

De bewindsman zegde toe het WODC de door de heer Nijpels (V.V.D.) en 
mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66) gevraagde in format ie over de «rechtsom-
legging (diversion)» (een wijze van afdoening van strafbare feiten bui ten 
het strafrechteli jk kader) te laten bundelen en ter kennis van de leden van 
de commiss ie te laten brengen. 

Hij verschi lde van opvat t ing met mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66) die 
van mening was, dat als de effecten van straf en diversion gelijk zi jn, de 
mindere ingreep (diversion derhalve) de betere oplossing was. De bewinds-
man was van oordeel , dat dit alleen maar waar zou zijn als er ook niet nog 
andere doeleinden van het strafrecht waren. Dit on twerp gaat ervan uit dat 
w i j strafrecht hebben en nodig houden. 

Hij was het met de heer Nijpels (V.V.D.) eens dat er we in ig concreets is te 
zeggen over hoe recidive kan worden bestreden. Het is zeker «een» doel 
van het strafrecht o m te proberen te voorkomen dat iets nog eens gebeurt , 
maar het is niet het enige. De bewindsman dacht dat het voorkomen van 
recidive - uiteindeli jk een vo rm van gedragsbeïnvloeding - veel ru imer 
moest worden gesteld dan alleen in het kader van de werk ing van het 
strafrecht. 

Ingaande op het pr incipiële bezwaar van mev rouw Wessel-Tuinstra 
(D'66) tegen de ver ru imde transact iebevoegdheid omdat zij meende dat 
deze te veel macht gaf aan het openbaar minister ie uit een oogpunt van 
democrat ische controle vroeg de Minister zich af of dat de goede invalshoek 
was. Een betere invalshoek was naar zijn men ing de rechterli jke controle, 
omdat een verdachte zonder enige mot iver ing dan ook kan weigeren die 
transactie aan te gaan. De rechter kan zich, beter dan tot nu toe het geval 
is, bezig houden met de zaken waar de meer indiv iduele beoordel ing een 
veel grotere rol speelt. 
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De bewindsman verwachtte wel, in antwoord op een vraag van de heer 
Buikema (C.D.A.) dat de beoogde verruiming van de transactiebevoegdheid 
tot een vermindering van het voorwaardelijk sepot zou leiden. 

6. Motiveringseisen 

Ingaande op een opmerking van mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66) dat 
onder straftoemetingscriteria, zoals door de leden van haar fractie in het 
voorlopig verslag naar voren was gebracht, dienden te worden verstaan: 
aandachtspunten waarmee bij het toemeten van de straf rekening moet 
worden gehouden, zei de bewindsman te geloven dat in dit wetsontwerp 
duidelijk twee aandachtspunten worden geformuleerd, namelijk de draag-
kracht en de ernst van het feit. Er is een wending van de puur individuele 
naar de meer algemene kant van het strafproces, aldus de Minister. 

De Minister gaf de heer Buikema (C.D.A.) toe dat verzwaring van de 
motiveringseisen kan leiden tot meer openingen voor cassatie. Vandaar dat 
men een en ander inderdaad niet tot de uiterste grenzen wil uitbreiden. 
Wat er wordt voorgesteld, sluit overigens in belangrijke mate aan bij wat 
de Hoge Raad al aan motiveringseisen stelt. Daaraan had de Minister 
helemaal niet willen tornen. Daarbij geeft het stellen van motiveringseisen 
de rechter wat meer houvast om het goed te doen. Wat dat betreft verwachtte 
de Minister dat er niet altijd aanleiding zou zijn tot cassatie. 

Ten slotte werd van de zijde van het ministerie opgemerkt dat de vraag 
of verwijzing moet worden mogelijk gemaakt naar hetzelfde gerechtshof, 
zoals naar voren gebracht door de heer Buikema (C.D.A.), nog in studie is. 
Een en ander zou wellicht efficiënter zijn. 

Na dit mondeling overleg was de commissie van oordeel, dat de openbare 
behandeling van het voorliggend wetsontwerp voldoende is voorbereid. 

De voorzitter van de commissie, 
Roethof 

De griffier van de commissie, 
Kerkhofs 
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