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VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR JUSTITIE1 

Vastgesteld 22 oktober 1982 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. wilden ten behoeve van de 
voorbereiding van het onderhavige wetsontwerp de volgende opmerkingen 
maken en vragen stellen. 

Naar de mening van deze leden is het wetsontwerp vermogenssancties 
ongetwijfeld een van de belangrijkste wijzigingsontwerpen die sedert de 
invoering van het Wetboek van Strafrecht bij het parlement zijn ingediend. 
Zij spraken hun waardering uit voor de wijze van voorbereiding van het 
wetsontwerp, achtereenvolgens door de Commissie Vermogensstraffen en 
door het Ministerie van Justitie. Overigens bleek ook hier weer, dat er vaak 
zeer lange tijd mee gemoeid is alvorens een noodzakelijk geacht initiatief 
(i.c. uit 1966) uitmondt in wetgeving. Het risico, dat nieuwere ontwikkelingen, 
die zich intussen voordoen, onvoldoende worden meegewogen en in 
zekere zin worden geremd, is huns inziens niet denkbeeldig. Deze tijdsduur 
neemt niet weg, dat de ingrijpende strekking van het onderhavige wets-
ontwerp noopt tot een grondige behandeling, ook in het parlement. In dit 
verband meenden de aan het woord zijnde leden een niet gering aantal 
vraagpunten te moeten voorleggen, die deels van fundamentele, deels van 
technisch-juridische aard zijn. Twijfel aan de doelstellingen van het wets-
ontwerp ligt daaraan niet ten grondslag, integendeel, het bereiken van die 
doelstellingen met behoud van een gewaarborgde rechtspleging stond bij 
deze leden voorop. 

Gezien het alom erkende belang van het wetsontwerp viel het deze leden 
op, dat daaraan slechts weinig commentaren en publikaties zijn gewijd van 
de zijde van de rechterlijke macht, advocatuur, reclassering en met name 
van de wetenschap (prof. Th. W. van Veen in Themis 1977 nr. 7 en het NJB 
van 2-12-1978, nr. 42, prof. mr. L. J. A. Jonkers in het NJB van 23-3-1974, 
nr. 12). De reden zou kunnen zijn, dat de voorstellen algemene instemming 
vinden. Denkbaar is echter ook. dat sprake is van een zekere desinteresse, 
gevoed door de ervaring, dat voorstellen van importantie - bijvoorbeeld 
van staatscommissies - nogal eens in de geschiedenis verdwijnen, 
danwei dat oorspronkelijk uiterst zinvolle voorstellen tijdens het trage 
verloop van de wetgeving als het ware worden ingehaald door naar 
omvang en aard veranderde problemen. De aan het woord zijnde leden 
zouden gaarne de zienswijze van de Minister hierop vernemen. Het advies 
van de Raad van State zou invloed kunnen hebben op de beoordeling van 
het wetsontwerp. 

Is de Minister bereid dit advies alsnog beschikbaar te stellen? 
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Met betrekking tot de doelstellingen van het wetsontwerp merkten zij het 
volgende op. De commissie-Van Binsbergen beoogde met haar voorstellen 
vooral de strafrechtspleging te humaniseren en te decriminaliseren. 
Verschillende deskundigen, ook uit de commissie, hebben zij bij gelegen-
heden sindsdien vrij sceptisch uitgelaten over wat er aan decriminalisering 
uiteindelijk in het wetsontwerp is terug te vinden. Zijn de aanvankelijk 
veelbelovende uitgangspunten niet tezeer uit het oog verloren? Is het 
primair gestelde doel - terugdringing van de korte onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraf - niet zodanig afgezwakt in de daartoe strekkende middelen 
(facultatief stellen van de vervangende hechtenis, waar mogelijk het in de 
strafbepalingen vervangen van de vrijheidsstraf door de vermogensstraf, 
verzwaarde motiveringseis bij oplegging van een vrijheidsstraf) dat het nog 
maar de vraag is, of het doel naderbij wordt gebracht? Ook D. Schaffmeister 
betwijfelt dat in zijn Leidse oratie getiteld «De korte vrijheidsstraf als vrije 
tijdstraf» (Leiden, 28 mei 1982). Vergelijking met bij voorbeeld Duitsland en 
de Scandinavische landen laat zien dat ingrijpender maatregelen nodig zijn 
om de vrijheidsstraf inderdaad terug te dringen. In hoeverre denkt de 
Minister, dat het wetsontwerp bijdraagt aan de vooropgestelde humanise-
ring en decriminalisering? 

Heeft het streven naar de gewenste stroomlijning en de noodzakelijke 
vermindering van de overbelasting van het justitiële apparaat nolens 
volens niet de overhand gekregen? 

Uitbreiding van het sanctiepakket met sancties, ontleend aan het econo-
misch strafrecht en met sancties, die op circulaires en op de praktijk 
gebaseerd zijn (voorwaarden bij transactie, voorwaardelijk sepot en 
voorwaardelijke veroordeling) betekent zeker op papier een verbetering. 
Verwacht de Minister, dat zij daardoor in de praktijk, meer dan thans het 
geval is in het economisch strafrecht of in buitenwettelijk verband, zullen 
worden toegepast? In het economisch strafrecht vinden de thans voorge-
stelde nieuwe sancties immers betrekkelijk weinig toepassing. Is aldus een 
reductie van de vrijheidsstraf te verwachten? 

Een soortgelijke vraag betreft de verhoging van de geldboetes en het 
plaatsen van deze in generieke categorieën. De wetssystematiek wordt veel 
doorzichtiger - hetgeen valt toe te juichen - maar aan hogere boetes blijkt 
in de praktijk geen behoefte te bestaan. Ook de transactie leidt op zich zelf 
niet tot mindere toepassing van de vrijheidsstraf, aangezien deze uitsluitend 
is bedoeld voor gevallen, waarin vrijwel zeker een vrijheidsstraf niet te 
verwachten is. 

De idee van humanisering en decriminalisering van harte onderschrijvend 
vroegen de leden van de P.v.d.A.-fractie zich af, waarom het wetsontwerp 
niet duidelijker aanstuurt - zoals blijkens de memories van toelichting en 
antwoord toch ook de intentie van de Minister is - op terugdringing van de 
gevangenisstraf. 

Kan de Minister uiteenzetten, waarom hij de keuzevrijheid van de rechter 
zwaarder laat wegen dan het schrappen van vrijheidsstraffen beneden een 
bepaalde duur, zoals in andere landen het geval is? Waarom zou de 
bevoegdheid tot het opleggen van een vrijheidsstraf niet beperkt kunnen 
worden tot de meervoudige kamer? 

Waarom is de zware motiveringseis, die de commissie-Van Binsbergen 
voorstelde, niet gehandhaafd? 

Waarom heeft de Minister het voorstel van de commissie niet overgeno-
men om het primaat van de vermogenssanctie ook in redactioneel-wetstech 
nische zin duidelijk te articuleren? 
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Gaarne zouden de leden aan het woord zijnde vernemen of de Minister 
bekend is met de studie van Jescheck en Grebing: «Die Geldstrafe im 
deutschen und auslandischen Recht» (1978) en of niet te overwegen ware 
de ook op empirische gegevens gebaseerde praktijk van de vermogens-
sanctie in een groot aantal landen alsnog in de onderhavige voorstellen te 
betrekken. 

Uitbreiding transactiebevoegdheid 

De uitbreiding van de transactiebevoegdheid betekent, dat meer dan 90% 
van de geregistreerde delicten kan worden afgedaan door een lid van de 
staande magistratuur. Dit raakt naar de mening van de leden van de 
P.v.d.A. fractie een fundamenteel aspect van de rechtsstaat: de machten-
scheiding tussen staande en zittende magistratuur. Het openbaar ministerie, 
dat zich tot een steeds sterker bestuurlijk orgaan ontwikkelt, bepaalt ook 
steeds sterker de kwaliteit van de rechtsbedeling. De officier van justitie, 
die reeds bepaalt wat aan de rechter wordt voorgelegd, gaat nu wettelijk 
doen, wat hij buitenwettelijk al deed: hij gaat de facto, materieel gezien, de 
functie van de rechter overnemen en straf toemeten. Hij kon dat al doen via 
het buitenwettelijk voorwaardelijk sepot. Hij deed dat al via de op een 
circulaire gebaseerde mogelijkheid een werkstraf op te leggen. Nu kan hij 
ook vrijwel alle vermogenssancties opleggen. Formeel, en op dat standpunt 
zien de aan het woord zijnde leden de Minister steeds terug, is er niets aan 
de hand. 

Sancties, afgesproken met de officier van justitie, of als voorwaarde 
opgelegd, zijn formeel geen straffen, want staan niet in artikel 9 van het 
Wetboek van Strafrecht opgesomd, de officier van justitie is geen rechter, 
dus straftoemeting van de officier van justitie is geen rechtspraak, dus: 
geen strijd met de Grondwet, geen strijd met artikel 1 van het Wetboek van 
Strafrecht, geen strijd met artikel 6 van het Verdrag van Rome. Maar is dit 
de juiste benaderingswijze? Houdt juist die formele benaderingswijze niet 
het door prof. Van Veen gesignaleerde gevaar in dat daarmee de uitvoerende 
macht iedere sanctie kan opleggen of - formeel - kan overeenkomen, 
inclusief een vrijheidsbenemende sanctie of ontzegging van de rijbevoegd-
heid, aangezien dit, als zijnde geen straf, als zijnde geen rechtspraak, niet in 
strijd is met de rechten van de mens, zoals neergelegd in de Grondwet of 
internationale verdragen? Is daarmee het einde van ons accusatoir straf-
proces in zicht? 

De hier aan het woord zijnde leden herinnerden de Minister aan hetgeen 
bij eerdere gelegenheden werd betoogd, onder meer bij de Grondwetswij-
ziging (16 162, memorie van toelichting pagina 6, 7, 11 e.v.; Bijlage I (Raad 
van State) blz. 30, 40; voorlopig verslag Tweede Kamer, blz. 6; voorlopig 
verslag Eerste Kamer, blz. 3; memorie van antwoord Eerste Kamer, blz. 5 
en bij de Justitiebegrotingen van 1981 en 1982 (Handelingen Eerste Kamer, 
blz. 435, 456, 460; Handelingen Tweede Kamer, blz. 1103, 1107, 1311). 

Te gemakkelijk komt deze leden het antwoord voor dat er van strafop-
legging geen sprake is. Verdachte komt immers vrijwillig de sanctie 
overeen! Maar hoe vrijwillig! In de literatuur wordt herhaaldelijk benadrukt 
dat die vrije keuze er nu vaak niet is. Verdachte staat, zeker bij transacties 
bij delicten van ernstiger aard, niet zelden onder druk. Het laten voorkomen, 
dat is immers het enige alternatief dat hij heeft, is veelal geen reëel 
alternatief. Te sterk immers lopen thans nog de rechtsgevolgen - nog 
afgezien van de maatschappelijke gevolgen - verbonden aan een transactie 
of aan een onherroepelijke veroordeling uiteen. Zolang een verdachte het 
risico loopt, als hij de zaak laat voorkomen, veroordeeld te worden tot een 
zwaardere straf, tot een vrijheidsstraf, tot een veroordeling die civielrechte-
lijke consequenties heeft, tot vermelding op zijn strafblad, is er van een 
reëel alternatief veelal geen sprake. De Minister geeft trouwens ook zelf 
toe, dat de strafzitting zelf al als straf is te beschouwen. Deelt de Minister in 
gemoede niet de vrees, dat de formele opvatting van vrijwilligheid zich wel 
ver van de werkelijkheid verwijdert? Onderkent de Minister het risico, dat 
de scheiding van machten in dit opzicht een fictie kan worden en dat 
daarmee aan een beginsel van de rechtsstaat getornd wordt? 
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Is de Minister van mening, dat dit beginsel ook in onze maatschappelijke 
structuur overeind moet blijven? Welke garanties ziet de Minister daarvoor? 
De leden van de P.v.d.A.-fractie achtten een uiteenzetting hierover van het 
grootste gewicht. Op de achtergrond speelt het besef mee, dat de uitvoerende 
macht zich in de loop der tijd steeds sterker uitbreidt, zowel ten opzichte 
van de wetgevende en controlerende macht, als in casu ten opzichte van 
de rechterlijke macht. 

De aan het woord zijnde leden vroegen vervolgens of de voorgestelde 
regeling van de transactiebevoegdheid niet tot strijdigheid kan leiden met 
artikel 6 van het Verdrag van Rome. In de De Weer-zaak (Europees Hof, 
27-2-1980, Series A, Volume 35) werd uitgemaakt, dat een schikking op zich 
zelf niet met genoemd artikel in strijd is, vermits er van enige dwang of 
druk geen sprake is. Zolang een verdachte echter geen reëel alternatief 
geboden kan worden, brengt de voorgestelde regeling een zware pressie 
tot schikking met zich mee. 

Acht de Minister de mogelijkheid aanwezig de verschillen in rechtsgevol-
gen tussen transactie en veroordeling te verminderen of weg te nemen? 

Is de mogelijkheid te overwegen van een tussenprocedure, waarin de 
verdachte, die dat wenst, een transactievoorstel aan een rechterlijk oordeel 
kan onderwerpen? 

Dient een transactie, afkomstig van of gesloten met de officier van 
justitie niet te worden beschouwd als een bestuurshandeling? Dient deze 
derhalve niet te voldoen aan beginselen van behoorlijk bestuur, c.q. 
behoorlijke procesorde? Zo ja, langs welke weg kan verdachte een dergelijk 
voorstel of het achterwege laten van een transactievoorstel aan deze 
beginselen laten toetsen? Zo neen, kan de Minister aanduiden, wat nu 
eigenlijk het juridisch en feitelijk karakter is van door het openbaar ministerie 
opgelegde sancties? Wanneer het noch bestuurlijke noch rechtelijke 
sancties zijn in formeel-juridische zin, maar sancties sui generis, dienen 
deze dan ook niet met voor de justitiabele gelijke waarborgen omgeven te 
zijn als andere sancties? 

In het wetsontwerp ontbreken voorschriften, die aangeven, hoe de 
transactieprocedure dient te verlopen en hoe de voorwaarden worden 
vastgesteld. Daardoor rezen bij de aan het woord zijnde leden de volgende 
vragen: 

- wordt verdachte op de hoogte gesteld van de precieze aard van de 
tegen hem ingebrachte beschuldiging, van de bewijsmiddelen en van de 
vermoedelijke straf, die de rechter naar het oordeel van de officier van 
justitie zal opleggen? 

- geldt het door de Minister (memorie van toelichting pagina 31) 
onderschreven uitgangspunt van de Commissie Vermogensstraffen, «dat 
een sanctie alleen kan worden opgelegd voor een uitdrukkelijk ten laste 
gelegd en - met aanwijzing van de bewijsmiddelen - nauwkeurig bewezen 
verklaard strafbaar feit» ook voor de buitenrechterlijke strafsancties door 
de officier van justitie opgelegd? 

- dient het transactievoorstel gemotiveerd te zijn? 
- worden de verdachte, en bij wat belangrijker zaken, eventuele getuigen 

gehoord? 
- kan de verdachte, die on- of minvermogend is, aanspraak maken op 

rechtsbijstand, kosteloos of tegen verminderd tarief, waar het gaat om de 
beoordeling van een transactievoorstel? 

- mist de verdachte geen hem toekomende kansen, wanneer hij in de 
fase die aan de beslissing over een transactie voorafgaat geen rechtsbijstand 
heeft, zoals bij de dienstverlening reeds gebleken is (Delikt en delinkwent, 
september 1982, blz. 475)? 

- hoe vindt de eventuele schadevaststelling plaats? Wordt gedupeerde 
daarbij betrokken? 

Eerste Kamer, zitting 1982-1983, 15012, nr. 31 4 



Bij de transactiebevoegdheid is uitgangspunt, dat het Openbaar Ministerie 
anticipeert op het beleid van de rechter. Acht de Minister dit uitgangspunt 
nog te verdedigen, nu in de praktijk met richtlijnen wordt gewerkt, die 
afkomstig zijn van de procureurs-generaal, in die richtlijnen bovendien is 
opgenomen dat bij afwijzing van een transactie ter zitting een hogere straf 
wordt gevorderd, terwijl ook de praktijk in het commune en economische 
strafrecht uitwijst dat de opgelegde straffen gemiddeld ± 25% liggen 
boven de transactiebedragen? 

Is anticipatie op het beleid van de rechter te rijmen met de uitspraak van 
de Minister bij de behandeling van de Justitiebegroting 1981 (16400 VI, nr. 
2, blz. 61), dat het voor verdachte financieel aantrekkelijker is om te 
transigeren dan om de zaak te laten voorkomen? Is het wel billijk een 
verhoogde sanctie te stellen op wat gezien wordt als het enige controlerecht 
dat verdachte op een transactievoorstel heeft? 

Is de Minister met de aan het woord zijnde leden van mening, dat de 
officier van justitie - voor zover zich geen nova voordoen - bij een eventuele 
zitting aan een gedaan transactievoorstel gebonden hoort te zijn? 

Met betrekking tot de submissie doet zich de vraag voor of speciale 
betekenis moet worden gehecht aan het onderbrengen van de submissie in 
een apart artikel 74a. Is aan deze verbijzondering van de transactieregeling 
nog behoefte, nu de officier van justitie toch alle voorwaarden van artikel 
74 kan stellen en het feitelijk toch niet zal voorkomen, dat de verdachte 
aanbiedt aan het maximum van alle voorwaarden te voldoen? 

Kan de Minister aangeven waarom de voorwaarde van «reparatio in 
integrum» van artikel 36 lid 2 sub e van de Wet Economische Delicten niet 
geschikt zou zijn voor overname in het commune strafrecht? De door de 
Commissie Vermogensstraffen aangevoerde argumenten - gebrek aan tijd 
een en ander uit te werken, gevreesde samenloop met artikel 210 gemeen-
tewet en de relatie tot een eventueel schadefonds - kunnen moeilijk 
overtuigen. Zou het juist geen wenselijke aanvulling zijn, temeer waar deze 
voorwaarde al pleegt te worden opgelegd bij het buitenwettelijk voorwaar-
delijk sepot en de voorwaardelijke veroordeling? Zou onder deze voorwaarde 
ook de dienstverlening kunnen worden begrepen? 

Waarom kent de wet - behoudens het geval van artikel 74a - niet aan de 
verdachte de bevoegdheid toe ook zelf met een transactievoorstel te 
komen (analoog aan artikel 36 lid 1 Wet Economische Delicten) en wordt 
die bevoegdheid, overeenkomstig artikel 47 Wet Economische Delicten, 
niet ook in het commune strafrecht op straffe van nietigheid in de dagvaar-
ding vermeld? 

De relatie tussen het voorwaardelijk sepot en de transactie was de leden 
van de P.v.d.A.-fractie niet duidelijk. De uiteenzetting op blz. 36 van de 
memorie van toelichting liet hen zitten met de vraag, welke de gronden zijn 
waarop onvoorwaardelijk kan worden geseponeerd en welke de gronden 
zijn waarop kan worden getransigeerd. In dit verband zouden zij ook de 
vraag willen stellen of de gronden waarop belanghebbende kan opkomen 
tegen niet vervolgen bij wijze van sepot dezelfde zijn als waarop hij kan 
opkomen tegen transactie. 

De Minister stelt bij herhaling dat de nieuwe transactieregeling bedoeld 
is voor de kleine criminaliteit. Het wetsontwerp staat echter transactie ook 
bij betrekkelijk ernstige delicten toe. De aan het woord zijnde leden stemden 
daarmee in, maar vroegen zich af of het in de gedachtengang van de 
Minister niet beter had gepast de grens te leggen bij een boetemaximum 
(bij voorbeeld delicten tot en met de derde categorie) in plaats van bij een 
maximale vrijheidsstraf, die bovendien op zich zelf voor transactie niet 
relevant is. 

Hoe wordt bij transactie een eventueel reeds ondergane vrijheidsbeneming 
verdisconteerd, bij voorbeeld bij inverzekeringstelling of bewaring? Of volgt 
dan automatisch een terechtzitting met vordering tot een vrijheidsstraf, 
tenzij verdachte een transactie tot dienstverlening met de officier van 
justitie sluit (vergelijk artikel 27 lid 3 Wetboek van Strafrecht)? 
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Naar het oordeel van de aan het woord zijnde leden zijn de civielrechtelijke 
en strafrechtelijke consequenties van de transactie onduidelijk gebleven. 
Houdt acceptatie van een transactie net als bij dienstverlening een schuld-
bekentenis in, die de verdachte later «voor de voeten kan worden gewor-
pen»? Volgens de Commissie Vermogensstraffen (Interimrapport blz. 80) 
impliceert de transactie een zich schuldig erkennen door de verdachte met 
eventueel civielrechtelijke gevolgen. Zo ook 's-Jacob in zijn dissertatie 
(1936, blz. 60) over artikel 74 Wetboek van Strafrecht waar hij de toenmalige 
minister van Justitie citeert, die stelde dat «acceptatie van een transactie 
een stilzwijgende bekentenis in zich houdt». Derhalve zou een ambtsedig 
proces-verbaal als bewijsmiddel niet meer nodig zijn. 

Hoe denkt de Minister daarover? 

Als een van de voordelen van transactie ziet de Minister, dat de produkti-
viteit van de rechterlijke macht als geheel toeneemt, bij voorbeeld inzake 
artikel 26 Wegenverkeerswet, dat thans in belangrijke mate voor de 
overbelasting verantwoordelijk is. Zal dit de Minister ertoe verleiden de 
officier van justitie ook, bij wege van voorwaarde, de bevoegdheid te 
geven tot ontzegging van de rijbevoegdheid? 

Zou de officier van justitie de rijbevoegdheid reeds kunnen ontzeggen in 
het kader van het voorwaardelijk sepot, dat immers niet in de wet is 
geregeld? 

Met het voorgaande hangt samen de vraag, of de opsomming in artikel 
74 Wetboek van Strafrecht limitatief is. Houdt deze opsomming dan ook 
naar analogie een normering in van het voorwaardelijk sepot? 

Als een officier van justitie toezegt van vervolging af te zien, op voorwaarde 
dat verdachte zoveel uur dienstverlening gaat verrichten, kwalificeert de 
Minister dit dan met de aan het woord zijnde leden als een buitenwettelijke 
verschijningsvorm van de transactie? Zo niet, hoe moeten wij deze - expe-
rimentele - afdoening dan plaatsen en wat is het verschil in rechtsgevolgen 
met transactie? 

De regeling van artikel 74 lid 3, dat de officier van justitie aan de rechtstreeks 
belanghebbende, die daarom heeft verzocht, onverwijld mededeling doet 
van de datum, waarop aan de voorwaarden is voldaan, achtten de leden 
van de P.v.d.A.-fractie weinig bevredigend. Elders (memorie van antwoord 
pagina 23) zegt de Minister dat het de bedoeling is, dat de belanghebbende 
onverwijld mededeling krijgt van het moment waarop de beklagtermijn 
ingaat. Wat is nu de bedoeling? Dat het «onverwijld» pas ingaat zodra aan 
de voorwaarden is voldaan dan wel zodra de officier van justitie de datum 
weet, waarop aan de voorwaarden moet zijn voldaan. In tijd zou dat wel 
een verschil kunnen uitmaken van 6 maanden tot anderhalf jaar. 

Waarom zou de beklagtermijn al niet kunnen ingaan bij het sluiten van 
de transactie? 

Is het niet wenselijk dat de officier van justitie de belanghebbende al op 
de hoogte stelt voordat de transactie tot stand is gekomen, met name 
omdat anders moeilijk inhoud is te geven aan de schadevergoedingsvoor-
waarde? Wordt de belanghebbende daarbij betrokken? Kan de Minister 
mededelen, waarom de schadevergoedingsvoorwaarde, die tot heden is 
gebaseerd op een circulaire uit 1963, zo weinig toepassing vindt? Zal dit 
door opneming in artikel 74 wezenlijk verbeteren, als in het midden wordt 
gelaten of de belanghebbende erbij betrokken wordt? 

Transactie lijkt een ideale mogelijkheid voor diegenen die de financiële 
middelen hebben het proces af te kopen. Zodoende ontstaat er niet alleen 
een ongewenste rechtsongelijkheid, maar wordt er nog een sterker stigma 
gedrukt op de categorie werklozen/jongeren, die tezamen met de waarschijn-
lijk kleine groep verdachten van zware misdrijven nog voor de rechter 
zullen komen. Voor hen is alleen dienstverlening nog een mogelijkheid om 
aan veroordeling te ontkomen. Dit stigmatiseert ook de dienstverlening. 
Daarnaast is bevreemdend dat de officier van justitie bij het opleggen van 
de transactie niet aan het draagkrachtbeginsel gebonden lijkt. Acht de 
Minister een en ander onvermijdelijk? 
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Uit buitenlandse - met name Duitse - ervaringen is bekend dat ruimere 
toepassing van vermogenssancties noodgedwongen leidt tot verhoogde 
toepassing van de vervangende hechtenis. Naast een toenemend aantal 
betalingsonwilligen is er ook een steeds groter wordende categorie 
«betalingsongeschikten». Is de Minister van mening dat het experiment 
dienstverlening ook op die categorie delinquenten betrekking kan hebben? 
De Duitse experimenten met dienstverlening betreffen ook juist deze 
categorie (Delikt en Delinkwent 12 (82) blz. 474). 

Voorwaardelijke veroordeling 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. merkten vervolgens op dat de 
herformulering en aanvulling van de voorwaardelijke veroordeling de 
aandacht vestigen op dit instituut zelve. Reeds geruime tijd wordt vanuit 
diverse kringen aangedrongen op een wettelijke regeling van het sepot en 
een heraanpassing van het instituut van de voorwaardelijke veroordeling 
(VV). Daarbij kan worden gedacht aan de Commissie voorwaardelijke 
invrijheidstelling, die in haar rapport «V.I., tenzij» voorstellen doet, die ook 
voor de VV zeer relevant zijn, maar eerder nog valt te wijzen op de praead-
viezen van Mulder en Schootstra aan de Nederlandse Juristenvereniging 
(1974). De vraag doet zich voor, waarom de Minister zich in dit verband 
alleen gebaseerd heeft op de rapportage van de Commissie vermogens-
straffen en niet ook aansluiting heeft gezocht bij de genoemde studies. 

Is de Minister voornemens daaraan alsnog enig gevolg te geven? 

Nu het 5de lid van artikel 74 Wetboek van Strafrecht wordt geschrapt en 
een transactie niet meer kan meetellen bij de toepassing van de artikelen 
14f en 14h rees de vraag of dientengevolge de zinsnede in artikel 14a «zich 
op een andere wijze heeft misdragen» niet dient te worden geschrapt. 
Handhaving van deze woorden zou - naar het deze leden voorkomt -
betekenen, dat via deze achterdeur een getransigeerd strafbaar feit alsnog 
tot toepassing van artikel 14f en 14h kan leiden. Bestaat ook overigens aan 
deze zinsnede nog behoefte? 

De voorgestelde wijziging van artikel 14a, lid 2, verhoogt het maximum 
van een op te leggen geldboete in combinatie met een geheel of gedeeltelijk 
voorwaardelijke vrijheidsstraf. Volgens de memorie van toelichting (blz. 39) 
voorkomt dit, dat de rechter in gegeven omstandigheden een oplossing 
moet zoeken in een hogere vrijheidsstraf. Deze plausibele redenering heeft 
een keerzijde: de in 1929 mogelijk gemaakte cumulatie van hoofdstraffen 
- doorbreking van een beginsel, dat tot dan toe gold - wordt verder 
doorgetrokken; zelfs zover, dat de cumulatie kan uitkomen boven het 
maximum, dat op het delict is gesteld. Een uitgesproken verscherping van 
de straftoemeting. Tot heden was dit alleen bij samenloop gebruikelijk. Ook 
in de studie van Jescheck en Grebing (Die Geldstrafe im deutschen und 
auslandischen Recht; 1978, blz. 1244) wordt over een dergelijke cumulatie 
negatief geoordeeld. Hoe denkt de Minister over dit bezwaar? Is geen 
voorkeur te geven aan een combinatie van de geheel of deels voorwaardelijke 
vrijheidsstraf met een geldboete uit de voorafgaande categorie, behalve bij 
delicten waarop een geldboete uit de eerste categorie is gesteld? 

De geïntroduceerde waarborgsom (artikel 14c Wetboek van Strafrecht) 
versterkt het repressieve karakter van het strafrecht. Ook hier staat tegenover 
de argumenten in de memorie van toelichting (blz. 32, 33) een soortgelijk 
bezwaar al tegen een te ver doorgevoerde cumulatie. Niet-nakoming van 
straf, maatregel of voorwaarden kan verlies van de waarborgsom betekenen 
en tevens executie van de opgelegde straffen. 

Acht de Minister dit wenselijk? 

In de gekozen constructie fungeert de waarborgsom minder als voor-
waarde dan als voorwaardelijk opgelegde geldboete. Zou het juridisch niet 
zuiverder zijn haar dan ook als zodanig te benoemen en als zodanig 
wettelijk te regelen? 
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Heeft de verdachte recht op een wettelijke rentevergoeding over het als 
waarborgsom gestorte bedrag? 

Komt verdachte een schadevergoedingsvoorwaarde niet na, dan kan hij 
zijn waarborgsom verspelen. Verdient het geen aanbeveling dat de gelae-
deerde dan op de waarborgsom zijn schade zou kunnen verhalen? Te 
meer, daar anders, juist door de waarborgsom, de vermogenspositie van 
verdachte verslechtert en er voor de benadeelde nog minder kans is zijn 
verhaal te krijgen. 

Over de betekenis van de bijzondere voorwaarden «het gedrag van de 
veroordeelde betreffende» bestaat geen eenstemmigheid (artikel 14, lid 1 
sub 4). Kunnen sommige maatregelen, bijvoorbeeld de ontneming van 
wederrechtelijk behaald voordeel, ook als zulk een bijzondere voorwaarde 
worden gesteld bij de VV (al dan niet in gemitigeerde vorm; vergelijk HR 
13-11-79, N.J. 80, 107)? En zou het mogelijk zijn bij het voorwaardelijk 
sepot? En bij de dienstverleningsovereenkomst? 

Duidelijkheid over deze vraagpunten leek de hier aan het woord zijnde 
leden zeer gewenst. 

Moet de rechter ook bijzondere voorwaarden, die het karakter hebben 
van een gemitigeerde straf, nader motiveren (memorie van antwoord, blz. 
27)? In het bijzonder geldt deze vraag voor het geval de door de rechter 
gestelde voorwaarden zwaarder zijn dan door de officier van justitie 
gevorderd. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie betreurden, dat de aanvankelijke tekst 
van het zevende lid van artikel 359 Wetboek van Strafvordering is komen te 
vervallen. Waarom ook voorwaarden niet extra te motiveren? 

Hebben zij goed begrepen, dat de rechter die een langere voorwaardelijke 
straf oplegt dan de gevorderde onvoorwaardelijke, dit nader moet motiveren 
(memorie van antwoord, blz. 27)? 

Indeling in categorieën 

Het gestelde in de memorie van antwoord op blz. 17 omtrent de gebleken 
complicaties van een indeling van de vrijheidsstraffen in categorieën geeft 
de leden van de fractie van de P.v.d.A. aanleiding tot de volgende vragen. 

Wordt met de plaatsing van een delict in een bepaalde boetecategorie 
niet logischerwijze vooruitgelopen op een indeling in categorieën vrijheids-
straffen? 

Dient de onderlinge verhouding in zwaarte tussen delicten niet te zijn 
terug te vinden in de categorisering van de vrijheidsstraffen? 

Gelden niet dezelfde argumenten van doorzichtigheid en eenvoud voor 
de systematisering van vermogens- en vrijheidsstraffen? 

Waarom aarzelt de Minister dan, nu hij met de systematisering halverwege 
is? 

Overige vragen 

In zijn algemeenheid dient naar de mening van de leden van de P.v.d.A.-
fractie de vraag gesteld, of het openbaar ministerie de nieuwe voorwaarden 
in artikel 14c en 74 Wetboek van Strafrecht ook kan opleggen bij het 
voorwaardelijk sepot en het voorwaardelijk aanhouden van de vervolgings-
beslissing. Zo ja, verliest hij dan ingeval verdachte de voorwaarden 
nakomt zijn vervolgingsrecht (zoals bij transactie)? 

Wat gebeurt er, als de veroordeelde een geldboete niet kan voldoen, 
respectievelijk hem het wederrechtelijk verkregen voordeel niet kan 
worden ontnomen, bij voorbeeld door faillissement? 
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Is het Openbaar Ministerie dan verplicht om over te gaan tot executie 
van de vervangende hechtenis? Ook wanneer het zijn vordering niet in het 
faillissement heeft ingebracht? (zie memorie van toelichting, blz. 30, 31). Of 
kan en zal in zulke gevallen vervangende hechtenis worden voorkomen 
door toepassing van artikel 577b en c en 578 Wetboek van Strafvordering? 

Conform artikel 36b lid 1 sub 4 Wetboek van Strafrecht (nieuw) kan bij 
een afzonderlijke rechterlijke beschikking op vordering van het openbaar 
ministerie de onttrekking aan het verkeer worden uitgesproken. Volgens de 
HR (21-6-67, N.J. 67, 375) is artikel 36a (in de thans voorgestelde regeling 
artikel 36b) niet van toepassing op voorwerpen waarvan door de rechtheb-
bende ingevolge een transactie op grond van artikel 74 lid 2 Wetboek van 
Strafrecht afstand is gedaan. 

Volgens HR 8-1-74, N.J. 1974, 115 sluit echter een sepot niet uit dat bij 
afzonderlijke beschikking in beslag genomen goederen aan het verkeer 
onttrokken worden verklaard, nu een sepot niet uitsluit dat er een strafbaar 
feit in de zin van artikel 36b Wetboek van Strafrecht is gepleegd. 

Hoe zit het met onttrekking aan het verkeer in het kader van bijvoorbeeld 
een voorwaardelijk sepot of in het kader van een dienstverleningsovereen-
komst, waarbij als voorwaarde wordt gesteld afstand van voorwerpen die 
in beslag genomen zijn en vatbaar voor verbeurdverklaring of onttrekking 
aan het verkeer? 

Is dan voor verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer artikel 36b 
lid 1 onder 4 wel of naar analogie met de transactie niet van toepassing? 
Zie memorie van toelichting, blz. 44, en het eindrapport van de commissie, 
blz. 56. 

De leden van de fractie van de V.V.D. stelden de volgende vragen. 
- Is, als bijkomende straffen afzonderlijk opgelegd kunnen worden en 

anderzijds ook verschillende hoofdstraffen tegelijk opgelegd kunnen 
worden, het onderscheid tussen hoofdstraffen en bijkomende straffen nog 
wel zinvol? 

- Wanneer er sprake is van een voordeel als onder het voorgestelde 
artikel 36e Wetboek van Strafrecht bedoeld, zal er meestal ook een bena-
deelde of een groep benadeelden zijn (en wel niet noodzakelijkerwijs de 
Staat). Waarom moet niettemin het betrokken bedrag aan de Staat betaald 
worden? 

Op welke wijze wordt rekening gehouden met de belangen van bena-
deelden? 

Op welke wijze wordt bij de vaststelling van het bedoelde bedrag 
rekening gehouden met civiele acties tegen de veroordeelde, c.q. de 
mogelijkheid daarvan? 

- Waarom is in artikel 57, 1ste lid, en artikel 58 Wetboek van Strafrecht 
een juiste zinsconstructie door een onjuiste «meer dan een een misdrijf 
waarop (on-)gelijksoortige hoofdstraffen zijn gesteld» vervangen? 

- Een ontwerp tot aanpassing van de strafbepalingen aan de thans in 
het algemeen deel van het Wetboek van Strafrecht voorgestelde wijzigingen 
is inmiddels bij de Tweede Kamer ingediend (17 524). Acht de Regering het 
niet gewenst dat deze aanpassing gelijktijdig met het onderhavige wets-
ontwerp in werking treedt? 

De leden van de fracties van het C.D.A. en D'66 onthielden zich in dit 
stadium van het maken van opmerkingen en het stellen van vragen. Wel 
behielden zij zich het recht voor bij de openbare behandeling van het 
onderhavige wetsontwerp in te gaan op met dit ontwerp samenhangende 
onderwerpen. 

De voorzitter van de commissie, 
Leyten-de Wijkerslooth de Weerdesteyn 

De griffier van de commissie, 
Dijkstra-Liesveld 
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