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Algemeen 

Over de waardering die de leden van de P.v.d.A.-fractie, ter inleiding van 
hun vragen, hebben geuit over de voorbereiding van het wetsontwerp door 
de Commissie Vermogensstraffen en door het Ministerie van Justitie, 
verheug ik mij. Het tijdsverloop tussen de instelling van de Commissie 
Vermogensstraffen in 1966 en de voltooiing van het wetgevingsproces 
ruim vijftien jaar nadien is inderdaad niet gering. De belangrijkste verklaring 
daarvoor wordt door de aan het woord zijnde leden, zij het impliciet, reeds 
aangeduid. Het gaat hier om een wijziging van het Wetboek van Strafrecht 
die zowel technisch als inhoudelijk tot de belangrijkste behoort sinds de 
invoering van het Wetboek. Die importantie zelf is een vertragende factor 
geweest, zowel bij de voorbereiding van het wetsontwerp, alsook in de 
loop van de parlementaire behandeling. Dit wetsontwerp zal, wanneer het 
tot wet zal zijn verheven, aanzienlijke consequenties kunnen hebben voor 
de strafrechtsbedeling en voor het praktisch functioneren van de zittende 
en staande magistratuur daarbij. Zowel de omwerking van de voorstellen 
van de Commissie Vermogensstraffen als de wijziging van het wetsontwerp 
«tijdens de rit» vereisten een grondige toetsing van hun praktische implica-
ties. De les der ervaring, nl. dat met principiële en meer omvattende 
wijzigingen van het materiële en formele strafrecht veel tijd pleegt heen te 
gaan, zal als moeilijk ontkoombaar moeten worden aanvaard. Doen zich in 
de loop van het wetgevingsproces ontwikkelingen voor die leiden tot het 
inzicht dat een aanhangig wetsontwerp op onderdelen dient te worden 
bijgesteld, dan laat de wetgevingsprocedure voldoende mogelijkheden om 
daarmee tijdig rekening te houden. Graag verwijs ik hiervoor naar de 
memorie van toelichting waar de verschillen van het oorspronkelijke 
wetsontwerp met de voorstellen van de Commissie Vermogensstraffen zijn 
gemotiveerd en naar de memorie van antwoord aan de Tweede Kamer 
waar de redenen voor de bijstelling van het oorspronkelijke wetsontwerp 
uitvoerig zijn omschreven. Het gaat in beide gevallen om wijzigingen die 
ratione materiae onder de reikwijdte van de oorspronkelijke voorstellen 
vallen. De parlementaire inbreng daarbij, als bijdrage tot de uitkomst van 
het wetgevingsproces, waardeer ik positief. Deze wijzigingen - zij blijven 
strikt beperkt tot het inhoudelijk Kader van de oorspronkelijke voorstellen -
strekken mede ertoe dat het uiteindelijke wetgevingsresultaat actueel en 
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hanteerbaar is. Ik meen derhalve dat de Wet vermogenssancties bij haar 
inwerkingtreding zeker niet «achterhaald» zal zijn, maar, integendeel, een 
waardevolle en belangrijke aanvulling op het bestaande positieve strafrecht 
zal blijken te zijn. De betrekkelijk geringe aandacht van de doctrine voor dit 
wetsontwerp doet daaraan naar mijn mening niets toe of af. 

Het is ontegenzeggelijk zo dat in de loop van een veel tijd in beslag 
nemende wetgevingsprocedure nieuwe inzichten tot ontwikkeling komen 
en de aandacht opeisen. Het is echter niet juist om de gedachtenwisseling 
tussen de samenstellende delen van de wetgevende macht over aanhangige 
wetsontwerpen te belasten met een discussie over allerlei onderwerpen 
van wetenschappelijke aandacht of onderzoek, tenminste wanneer die 
onderwerpen niet strikt betrekking hebben op de aanhangige wetsontwer-
pen. Daardoor wordt het wetgevingsproces ondoorzichtig en riskeert het 
een verdere vertraging. Het is dan ook weinig doelmatig aan het slot van 
de parlementaire behandeling van de Wet vermogenssancties onderwerpen 
ter discussie te stellen, die weliswaar een zeker verband hebben met deze 
wet, echter in het wetsontwerp zelf geen regeling vinden. Daarmee ontken 
ik geenszins het belang van, bij voorbeeld, de experimenten die thans met 
de z.g. dienstverlening gaande zijn, maar ik meen dat deze proeven in het 
kader van de behandeling van dit wetsontwerp niet ten gronde ter discussie 
kunnen worden gesteld. 

Over de primaire doelstelling van het wetsontwerp is in de memorie van 
antwoord (blz. 5) aan de Tweede Kamer het volgende opgemerkt: 

«Het doel van het wetsontwerp is inderdaad, indien mogelijk, een 
strafbaar feit met een vermogensstraf af te doen. Hierin vindt vooral de 
herwaardering, die de vrijheidsstraf in de laatste decennia heeft ondergaan, 
uitdrukking .... 

Het (wetsontwerp) is de neerslag van wat in zeer brede kringen van de 
samenleving, daarin voorgegaan en bijgevallen door veel deskundigen op 
het gebied van de strafrechtspleging en gedragswetenschappen, wordt 
gezien als een rechtvaardige en doelmatige reactie op strafbare feiten, 
overwegend behorende tot de lichtere criminaliteit.» 

De zo omschreven doelstelling wijkt niet wezenlijk af van die welke de 
Commissie Vermogensstraffen voor ogen stond. Zij is ook niet afgezwakt in 
de in het wetsontwerp omschreven middelen. 

- Inderdaad is de motiveringseis in vergelijking met het oorspronkelijke 
wetsontwerp wat vereenvoudigd, maar waar het gaat om de keuze tussen 
een vrijheidsstraf of vermogenssanctie is zij zeker niet afgezwakt. In dit 
verband wil ik herhalen dat het belang, dat in dit wetsontwerp wordt 
gehecht aan het terugdringen van de korte vrijheidsstraf, vergt dat steeds 
wanneer een vrijheidsstraf onvoorwaardelijk wordt opgelegd, de keuze van 
die straf en de duur daarvan apart zullen moeten worden gemotiveerd. Dat 
is in artikel 359, zesde lid, Wetboek van Strafvordering ook uitdrukkelijk zo 
gesteld. 

- Het handhaven van de vervangende hechtenis is geen doel op zich 
zelf. Het strekt louter tot een meer afdoende waarborg voor de doelmatigheid 
van de vermogensstraf als sanctie: de opgelegde geldboete die niet wordt 
voldaan, heeft als straf geen betekenis, en sancties waarvan het effect niet 
is verzekerd verliezen iedere aantrekkelijkheid als alternatief voor de (korte) 
vrijheidsstraf. 

- De voorstellen van de Commissie Vermogensstraffen, zoals die zijn 
neergelegd in een voorontwerp van wet, voorzien niet in het vervangen 
van de vrijheidsstraf door een geldboete. Wel strekken zij ertoe om bij ieder 
strafbaar feit in plaats van een vrijheidsstraf de oplegging van een geldboete 
mogelijk te maken. Dat laat, uiteraard, onverlet de wenselijkheid om na te 
gaan of bij bepaalde - lichtere - strafbare feiten niet met de geldboete als 
enige hoofdstraf kan worden volstaan. Die meer specifieke afweging valt 
(echter) buiten het kader van dit algemene, niet op afzonderlijke strafbare 
feiten betrekking hebbende wetsontwerp. 
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Dit wetsontwerp verruimt de mogelijkheden om tot een zo beperkt 
mogelijke toepassing van de (korte) vrijheidsstraf te komen zeer aanzienlijk, 
doordat het de keuzemogelijkheden voor het openbaar ministerie en de 
rechter bij het vorderen, respectievelijk het opleggen van de sanctie 
vergroot en doordat het de rechter dwingt in zijn strafmotivering rekenschap 
van die keuze af te leggen. De laatste is bepaald niet zonder gewicht, want 
naarmate de geldboete, gelet op de ernst en persoonlijke en andere 
omstandigheden van het feit, een meer passend alternatief voor de 
vrijheidsstraf wordt, zal die motivering nauwer moeten steken. 

Ofschoon de scepsis waarmee dit wetsontwerp wordt bezien mij niet 
onbekend is, deel ik haar niet. Ik heb geen reden om bij voorbaat aan te 
nemen dat de met de strafrechtspleging belaste instanties de ruimere 
mogelijkheden die dit wetsontwerp hun biedt voor een passende sanctio-
nering - d a t is de lichtst mogelijke - zullen negeren. De commentaren en 
adviezen die bij de voorbereiding en behandeling van dit wetsontwerp van 
zowel de zittende als de staande magistratuur zijn ontvangen, geven geen 
aanleiding tot pessimisme in dit opzicht. 

Naar gezegd, heeft dit wetsontwerp niet betrekking op afzonderlijke 
strafbare feiten; het kan derhalve als zodanig geen bijdrage tot decriminali-
sering leveren. Door een verdere terugdringing van de korte vrijheidsstraf 
mogelijk te maken, draagt het zeker bij tot de humanisering van de straf-
rechtspleging. 

Het is zeker geen ongelukkige coïncidentie dat de voorstellen van de 
Commissie Vermogensstraffen hier en daar een vereenvoudiging en 
harmonisering van het formele en materiële strafrecht inhielden. Het is 
tevens waar dat de lasten die gepaard gaan met de tenuitvoerlegging van 
vrijheidsstraffen hoger zijn dan die welke opgelegde geldboetes mee-
brengen. Deze voordelen, die inherrnt zijn aan de strekking zelf van die 
voorstellen, zijn in het wetsontwerp uiteraard zoveel mogelijk bewaard. De 
overhand hebben zij zeker niet gekregen, naar een eenvoudige vergelijking 
met het voorontwerp van de Commissie Vermogensstraffen kan leren. Zo 
is, bij voorbeeld, de door de commissie voorgestelde zeer ruim bemeten 
transactiebevoegdheid van het openbaar ministerie bij misdrijven beperkt 
en is hetgebruikvan die bevoegdheid nauwkeuriger omschreven. Overigens 
zijn de voorstellen van de commissie, waar zij een lastenvermeerdering 
voor het justitiële apparaat inhielden of konden meebrengen, in de regel 
geheel of ten dele gevolgd. In dit verband zij slechts verwezen naar de 
verzwaring van de motiveringseis in artikel 359 Wetboek van Strafvordering 
en naar de regeling in artikel 577b van dat Wetboek voor de ontneming van 
het wederrechtelijk verkregen voordeel. 

Aan de Wet economische delicten zijn, met meer of minder vergaande 
aanpassingen, de verruimde transactiebevoegdheid voor het openbaar 
ministerie, de waarborgsom en de ontneming van het wederrechtelijk 
verkregen voordeel ontleend. De veronderstelling van de leden van de 
P.v.d.A.-fractie dat deze constructies in het economisch strafrecht betrekkelijk 
weinig worden toegepast, gaat zeker niet op voor de transactie van 
economische misdrijven. Deze komt frequent voor. De waarborgsom wordt 
in het economisch strafrecht niet heel vaak, maar toch regelmatig toegepast. 
Alleen de ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel is een 
betrekkelijke zeldzaamheid gebleven, niet in de laatste plaats omdat de 
hoge boetemaxima in het economisch strafrecht zo nodig de oplegging 
van een z.g. afroomboete toelaten. Met de Commissie Vermogensstraffen 
ben ik het eens dat de geringe toepassing van de laatstgenoemde maatregel 
als sanctie op zich zelf geen argument oplevert om haar niet in het commune 
strafrecht te incorporeren: het antwoord op de vraag of een bepaalde 
sanctie beschikbaar behoort te zijn, hangt niet van de (verwachte) frequentie 
harer feitelijke toepassing af. In dit verband zij nog vermeld dat de toepassing 
van de ontneming van het wederrrechtelijk verkregen voordeel in het 
commune strafrecht de volle aandacht van het openbaar ministerie heeft. 

Eerste Kamer, zitting 1982-1983, 15 012, nr. 31a 3 



Overigens dient de meer uitgebreide omschrijving van de voorwaarden die 
bij voorwaardelijke veroordeling en transactie kunnen worden opgelegd 
primair de rechtszekerheid van de verdachte zowel als van het slachtoffer 
of andere direct-belanghebbenden. 

De indeling van de verschillende strafbare feiten in geldboetecategorieën 
brengt zeker mee dat de op die feiten gestelde geldboetes in het algemeen 
wat hoger lijken te worden. Voor een niet onaanzienlijk deel berust die 
verhoging op gezichtsbedrog. In feite kan bij toepassing van de artikelen 
14a, tweede lid, en 24 Wetboek van Strafrecht, bij de meeste strafbare 
feiten thans reeds een geldboete worden opgelegd die soms zeer aanzienlijk 
hoger is dan die welke in de afzonderlijke strafbaarstellingen voorkomt. De 
indeling in boetecategorieën zal vooral bij de lichtere, en meer frequent 
voorkomende strafbare feiten in feite een verlaging van het boetemaximum 
meebrengen. Mij komt de stelling: «aan hogere boetes blijkt in de praktijk 
geen behoefte te bestaan», in haar algemeenheid te ongenuanceerd voor. 
Wil het vermogensstrafrecht goed hanteerbaar zijn op rechtspersonen 
- een wenselijkheid die de leden van de P.v.d.A.-fractie niet zullen willen 
bestrijden -dan zullen op vermogensdelicten als oplichting en verduistering, 
relatief hoge boetemaxima moeten worden gesteld. Ik neem overigens aan 
dat deze leden het met mij eens zijn dat het thans in artikel 310 Wetboek 
van Strafrecht omschreven boetemaximum van honderd en twintig gulden 
niet helemaal adequaat is, ook niet als bovengrens voor het bedrag dat bij 
een transactie moet worden voldaan. 

Er zijn, dat geef ik de leden van de P.v.d.A.-fractie graag toe, nog andere 
wegen tot het terugdringen van de korte vrijheidsstraf dan die welke in dit 
wetsontwerp zijn uitgezet. Met de indeling ervan is in grote lijnen een 
keuze gemaakt voor de voorstellen van de Commissie Vermogensstraffen, 
die een duidelijke onderlinge samenhang hebben. Er is op gelet die 
samenhang in het wetsontwerp te bewaren. De introductie in de loop van 
het wetgevingsproces van geheel nieuwe elementen, zoals het schrappen 
van vrijheidsstraffen beneden een bepaalde duur of de beperking van de 
bevoegdheid tot het opleggen van die straffen tot de meervoudige kamer, 
zou niet slechts een nadere bestudering van die elementen vereist hebben 
- het idee is makkelijker geopperd dan in goed hanteerbare wetsteksten 
neergelegd - het zou waarschijnlijk hebben genoopt tot een grondige 
omwerking van het door de commissie voorgestelde stelsel. Naar ik 
hierboven heb gesteld dienen omvangrijke wetgevingsprojecten, wil men 
daarmee althans zichtbare vooruitgang kunnen boeken, niet te worden 
gecompliceerd door daarin «tijdens de rit» geheel nieuwe elementen op te 
nemen. Ik wil overigens niet verhelen dat het denkbeeld bij algemene 
bepaling de oplegging van korte vrijheidsstraffen onmogelijk te maken mij 
niet erg aanspreekt; het zonder meer schrappen van die vrijheidsstraffen 
uit de afzonderlijke strafbepalingen, evenmin. In het eerste geval zou de 
prijs voor het terugdringen van de korte vrijheidsstraffen wel eens kunnen 
bestaan uit een hogere frequentie van de wat langere vrijheidsstraffen: 
indien de strafrechter van oordeel is, dat een strafbaar feit, gelet op de 
ernst en de omstandigheden, niet met een geldboete kan worden afgedaan, 
zou hij zich ertoe genoopt kunnen zien dan maar een wat langere vrijheids-
straf op te leggen. 

Ik sluit niet uit dat op een aantal overtredingen, en mogelijk ook op 
enkele lichte misdrijven, een vrijheidsstraf is gesteld, waar naar hedendaagse 
inzichten zou kunnen worden volstaan met de geldboete als enkele sanctie. 
De aanpassing van die strafbepalingen zal wellicht nog eens het onderwerp 
van een afzonderlijk wetsontwerp kunnen uitmaken. Daarin kan dan van 
geval tot geval het voor en tegen van het handhaven van de vrijheidsstraf 
als sanctie worden afgewogen. Deze meer gedifferentieerde benadering is 
te verkiezen boven het zonder meer schrappen van alle korte vrijheidsstraf-
fen. Ook in de strafbaarstelling dient men de heterogeniteit der strafbare 
feiten en die der door het strafrecht beschermde belangen te respecteren. 
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De keuzevrijheid van de rechter komt hier een principiële betekenis toe. Zij 
wordt in dit wetsontwerp en in het ontwerp van Wet indeling boetecatego-
rieën in dier voege opgevat dat de rechter, waar mogelijk, steeds een 
passende geldboete ter beschikking dient te staan, opdat hij niet worde 
gedwongen tot de oplegging van een vrijheidsstraf. 

De gedachte de oplegging van vrijheidsstraffen alleen aan de meervoudige 
kamer toe te vertrouwen, staat haaks op de thans klemmende noodzaak de 
beperkte capaciteit van de rechterlijke macht bij de strafrechtspleging 
binnen de wettelijke grenzen zo doelmatig mogelijk te benutten. 

De door de Commissie Vermogenssancties voorgestelde verzwaring van 
de motiveringseis is op het punt van de keuze tussen een vrijheidsstraf of 
geldboete niet wezenlijk verzwakt. Het lijkt overigens niet dat de wetgever 
in het algemeen een uitdrukkelijke voorkeur voor een bepaalde strafsoort 
uitspreekt. Het is voldoende dat de rechter van geval tot geval zich rekenschap 
geeft van de keuze van de strafsoort en daarvan in de strafmotivering doet 
blijken. De rechtsvergelijkende studie van Jescheck en Grebing «Die Geldstrafe 
im deutschen und auslandischen Recht» is mij bekend. De ervaringen die 
te zijner tijd met de thans voorliggende regeling zullen worden opgedaan 
zullen aan het in dit boek bijeengebrachte materiaal kunnen worden 
getoetst. Wel is enige voorzichtigheid geboden met de onderlinge vergelij-
king van de gegevens over de praktijk van de vermogenssancties in een 
groot aantal verschillende strafstelsels. Juist in het strafrecht kan een 
vergelijking van enkele onderdelen van verschillende nationale wettelijke 
systemen tot onjuiste gevolgtrekkingen aanleiding geven. Resultaten van 
rechtsvergelijking kunnen vrijwel nooit rechtstreeks tot wetgeving worden 
verwerkt. Mogelijk kunnen de bevindingen van Jescheck en Grebing nuttig 
blijken naderhand maar het is niet zinvol ze alsnog bij de behandeling van 
dit wetsontwerp, waarvan de voorgeschiedenis tot ver voor het verschijnen 
in 1978 van het aangehaalde boek teruggaat, te betrekken. 

Uitbreiding transactiebevoegdheid 

De leden van de P.v.d.A.-fractie stellen een groot aantal vragen over de 
uitbreiding van de transactiebevoegdheid. Zij stellen dat meer dan 90% 
van de geregistreerde strafbare feiten zal kunnen worden afgedaan door 
het openbaar ministerie. Naar hun mening wordt hierdoor een fundamenteel 
deel van de rechtsstaat, nl. de scheiding tussen de zittende en staande 
magistratuur bij de strafrechtspleging, geraakt. Alvorens op deze belangrijke 
kwestie in te gaan, hecht ik eraan enkele uit de vragen sprekende misver-
standen recht te zetten. 

- Het is niet zo dat de transactiebevoegdheid van het openbaar ministerie 
nieuw is. Ingevolge artikel 74 van het Wetboek van Strafrecht bezit het deze 
reeds voor overtredingen en ingevolge artikel 36 van de Wet economische 
delicten kan het economische misdrijven nu al transigeren. De stelling dat 
de officier van justitie nu «wettelijk gaat doen, wat hij buitenwettelijk al 
deed (nl.) de facto, materieel gezien, de functie van de rechter overnemen 
en straf toemeten,» is derhalve reeds om die reden niet juist. Ik kom hierop 
nog terug. 

- De seponeringsbevoegdheid van het openbaar ministerie is een op de 
wet, artikel 167, tweede lid van het Wetboek van Strafvordering, berustende 
bevoegdheid. Het z.g. voorwaardelijk afzien van vervolging is inderdaad 
slechts ten dele bij de wet geregeld. Men vergelijke de artikelen 244, derde 
lid en 245, vierde lid van het Wetboek van Strafvordering. 

- De experimenten met de dienstverlening worden thans verricht binnen 
de marges die het positieve strafrecht aan het openbaar ministerie en de 
strafrechter laat. De kwalificatie van de dienstverlening als «werkstraf» is 
wat minder gelukkig. Op grond van de geldende richtlijnen voor de 
dienstverlening kan het initiatief daartoe uitsluitend van de (bekennende) 
verdachte uitgaan. De toestemming tot het verrichten van dienstverlening 
wordt, afhankelijk van het moment waarop het verzoek is gedaan, door 
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hetzij de officier van justitie, hetzij de rechter voor wie de zaak dient, 
verleend. De dienstverlening legt weliswaar beslag op de tijd van de 
verdachte, maar zij is uitdrukkelijk niet met vrijheidsbeneming gelijk te 
stellen: dienstverlening moet in de vrije ti jd, d.w.z. naast een gewone 
dagtaak kunnen worden verricht. 

De uitbreiding van de transactiebevoegdheid van het openbaar ministerie 
wordt opgelegd door de eisen die de moderne samenleving aan de 
rechtsstaat stelt. De sinds het eind der negentiende eeuw toegenomen 
bevolkingsdichtheid, de sinds die tijd gegroeide persoonlijke welvaart, de 
sterk toegenomen sociale en geografische mobiliteit, de afnemende 
consensus over maatschappelijke waarden en belangen, die ook tot uiting 
komt in een sterke vermindering van de sociale controle en, zeker niet in 
het minst, de sprongsgewijs toegenomen toepassing van de strafrechtelijk 
gesanctioneerde wet als middel waarmee de democratische staat de 
maatschappelijke ontwikkelingen beoogt te sturen, dat alles heeft ertoe 
geleid dat de handhaving van het strafrecht kwalitatief noch kwantitatief 
valt te vergelijken met de situatie die een halve eeuw geleden nog bestond. 
De eerste eis die aan de rechtsstaat moet worden gesteld is dat hij, de 
voortdurende dreigende overbelasting van het justitiële apparaat ten spijt, 
bij machte blijft het recht tot gelding te brengen. Regels die niet of onvol-
doende kunnen worden gehandhaafd verliezen hun geding en daarmee 
hun essentiële kwaliteit als rechtsregels. Indien dat proces doorzet gaat ook 
de pertinentie van de uitspraken van de democratische wetgever teloor; de 
(straf)wet wordt een onzeker bezit en de in de democratische rechtsstaat 
georganiseerde samenleving verliest het vermogen de horizontale betrek-
kingen tussen de burgers onderling en de verticale betrekkingen tussen de 
staat en de burgers aan de normen van de rechtsorde te onderwerpen. 

Het kwantiteitsprobleem heeft zich het eerst in het verkeersstrafrecht 
voorgedaan. Het gaat hier om een gedetailleerd en ingewikkeld stelsel van 
regels met een vooral functionele strekking: het verzekeren van de veiligheid 
op de openbare weg voor de verkeersdeelnemers. Vrijwel iedere Nederlander 
heeft dagelijks ermee te maken. Jaarlijks worden vele honderdduizenden 
verkeersovertredingen geconstateerd; zij moeten, willen de in het verkeers-
recht neergelegde normen hun gelding behouden, worden behandeld en 
afgedaan. Indien men hier uit overwegingen van rechtsstatelijkheid stelt 
dat op iedere overtreding een volledig strafproces moet volgen, dan loopt 
men niet slechts het gevaar een wezenlijke waarborg voor de rechtsstaat 
- nl. de toegang tot de onafhankelijke rechter - feitelijk te ontkrachten, 
maar men brengt ook de gelding van recht in het geding. Immers in die 
benadering kan de handhaving van het recht slechts plaatsvinden voor 
zover de beperkte capaciteit van de rechterlijke macht strekt. Intussen 
aanvaardt vrijwel niemand meer als een anomalie dat verkeersovertredingen 
in handen van de politie of van het openbaar ministerie worden afgedaan. 
Men is zich ervan bewust dat deze transactiebevoegdheid geen «vrije» 
competentie is die ter dispositie van het bestuur staat, maar dat zij aan 
nauwkeurige wettelijke voorschriften is gebonden. Tegen het gebruik ervan 
staat de weg naar de strafrechter open en, blijkens de ervaring, aarzelt de 
verdachte niet ervan gebruik te maken, indien zijn waardering van het feit 
en van zijn betrokkenheid daarbij verschilt van die van de instantie welke 
hem de transactie aanbood. Misslagen bij de transactie van overtredingen 
blijken zeldzaam. Zwaarwegende juridische bedenkingen tegen de wijze 
waarop in het verkeersrecht de normen bij overtreding strafrechtelijk 
worden gemarkeerd, worden niet gehoord. 

Het omvangrijke complex wetgeving dat onder de Wet economische 
delicten valt, is in menig opzicht met het verkeersrecht te vergelijken. Het 
gaat hier om normen die de spelregels in het sociaal-economisch verkeer 
bepalen en waarvan de strafrechtelijke handhaving vooral een functionele 
strekking heeft. Het verschil tussen misdrijven en overtredingen loopt hier 
soms grillig, het is gradueel en steeds door de wetgever alleen bepaald. 
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Het economisch strafrecht heeft, evenals het verkeersstrafrecht, een 
geringe ethische lading en de materiële inhoud ervan verandert veelvuldig. 
Echter, met de gelding van de door het economisch strafrecht gesanctio-
neerde wetgeving zijn grote maatschappelijke belangen gemoeid. Die 
gelding dient te worden verzekerd, door een effectieve handhaving. Vaak is 
de premie op niet-naleving van de sociaal-economische wetgeving zo 
hoog, dat bij een tekortschietende handhaving de betrokken wetten hun 
praktisch effect verliezen. In deze feitelijke en juridische context heeft de 
transactionele handhaving van het economisch strafrecht een belangrijke 
plaats kunnen verwerven. 

De meeste min of meer routinematig geconstateerde economische 
overtredingen, zoals die van de Winkelsluitingswet, de Uitverkopenwet en 
de Wet op het afbetalingsstelsel worden door het openbaar ministerie met 
een transactie afgedaan. Een volledige strafprocessuele afdoening van alle 
geconstateerde overtredingen zou de mogelijkheden van de economische 
strafrechter hebben overspannen, de lange wachttijden zouden, langer dan 
gewenst, onzekerheden hebben laten bestaan over de uitlegging van 
bepaalde economische voorschriften en de handhaving van het economisch 
recht zou zowel kwantitatief als kwalitatief onder grote druk zijn komen te 
staan. 

Bij de handhaving van het commune strafrecht is geleidelijk een situatie 
gegroeid die in menig opzicht met die van het economische strafrecht 
vergelijkbaar is geworden. Met het toenemen van de maatschappelijke 
mobiliteit, het verzwakken van de consensus over de in het maatschappelijk 
verkeer geldende waarden en het afnemen van de (mogelijkheden tot) 
sociale controle, zijn de drempels tot het plegen van wat wel de «kleine 
criminaliteit» wordt genoemd, allengs wat lager geworden. Waar vroeger 
vele daaruit voortvloeiende conflicten binnen betrekkelijk homogene en 
tamelijk stabiele gemeenschappen tussen de betrokkenen konden worden 
afgedaan, is in de nu veel losser geworden verhoudingen het justitiële 
ingrijpen gewoonlijk het enig overblijvende middel om de overtreden 
normen te handhaven. Dat die normen en de ernst van hun overtreding 
wel eens worden gerelativeerd, betekent geenszins dat zij hun maatschap-
pelijke betekenis hebben verloren. De reacties van de slachtoffers van 
kleine criminaliteit leren het tegendeel. 

Geplaatst voor de noodzaak hier de gelding van de wet te handhaven, 
blijkt zich voor het openbaar ministerie het dilemma voor te doen dat het 
aanspannen van een strafvervolging tegen de van «kleine» misdrijven 
verdachte personen een procedureel te zware stap is en ook de verdachte 
disproportioneel zou treffen. De beperkte afdoeningscapaciteit van de 
strafrechter dwingt tot selectie en prioriteitstelling bij de opsporing en 
vervolging van strafbare feiten, terwijl daar tegenover de maatschappelijke 
belangen bij het verzekeren van de strafrechtelijke normstelling in haar 
algemeenheid zeker niet minder groot zijn geworden. De voorgestelde 
graduele uitbreiding van de transactiebevoegdheid van het openbaar 
ministerie tot de lichtere misdrijven is een middel om dit dilemma wat 
minder klemmend te maken. Het gaat hier niet om een lichtvaardige 
uitbreiding van de bevoegdheden van de staande magistratuur, maar om 
een ingreep die ter verzekering van de gelding van de door de democratische 
rechtsstaat gestelde normen noodzakelijk is geworden. Tegen deze achter-
grond wil ik graag nader ingaan op de afzonderlijke vragen. 

De transactie is een publiekrechtelijke rechtsfiguur sui generis, die door 
het wetsontwerp nauwkeuriger en, naar ik aanneem, beter dan in de nog 
geldende regeling wordt uitgewerkt. De bevoegdheid tot de transactie komt 
primair aan het openbaar ministerie toe en secundair, binnen de in de wet 
gestelde marges, aan de politie. Deze bevoegdheid heeft een bestuurlijk 
karakter. De grenzen waarbinnen zij kan worden uitgeoefend zijn, evenals 
de manier waarop, in het Wetboek van Strafrecht omschreven. Binnen de 
door de wettelijke regeling gelaten ruimte kan deze competentie nader 
worden genormeerd door pseudo-wettelijke beleidsafspraken die openbaar 
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zullen worden gemaakt. Die openbaarheid en de hiërarchische ondergeschikt-
heid van het openbaar ministerie aan de Minister van Justitie verzekeren 
dat de beleidsuitgangspunten die voor de hantering van de transactiebe-
voegdheid gelden, in volle omvang aan de controle door de volksvertegen-
woordiging onderworpen blijven. De rechterlijke controle op de uitoefening 
daarvan in het individuele geval is langs twee wegen verzekerd: 

- de bevoegdheid van de officier van justitie tot het aanbieden van een 
transactie kan principieel geen afbreuk doen aan het recht van de verdachte 
om zijn belangen ten overstaan van de rechter voor te dragen in een 
accusatoir strafproces; 

- bij transactie van misdrijven houden het slachtoffer en eventuele 
andere rechtstreeks belanghebbenden de bevoegdheid om ingevolge 
artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering beklag over het niet-vervolgen 
van het strafbare feit te doen (vgl. ook artikel 74, derde lid-nieuw). 

Er is een zeker continuüm tussen de (voorwaardelijke) seponering, de 
transactie en de behandeling ter terechtzitting. Het openbaar ministerie 
gaat tot seponering over, indien het van oordeel is dat de bezwaren tegen 
(verdere) vervolging overwegen boven de met de bestraffing van het feit 
gediende belangen. Het zal een voorstel tot transactie doen, indien het 
meent dat het feit voor sanctionering door de strafrechter vatbaar is, doch 
de verdachte de bezwaren van een verdere vervolging bespaard kunnen 
blijven. Alleen indien het openbaar ministerie meent dat het feit bestraffing 
behoeft en dat de aard en ernst van de normschending een strafproces 
rechtvaardigen, zal het overgaan tot verdere vervolging. De uitbreiding van 
de transactiebevoegdheid - een, naar gezegd, voor het kunnen handhaven 
van de rechtsorde noodzakelijke ingreep - vult ten aanzien van de lichtere 
misdrijven de thans bestaande kloof tussen de (voorwaardelijk) seponering 
en de beslissing tot verdere vervolging op. Het betreft hier een graduele 
aanvulling van de bevoegdheden van het openbaar ministerie, die een 
meer genuanceerd vervolgingsbeleid mogelijk maakt. 

Ik deel dan ook bepaald niet de opvatting dat die aanvulling een principiële 
inbreuk op de accusatoire grondbeginselen van ons strafproces zou 
betekenen. Gelet op de omvang van de bestaande transactiebevoegdheid 
en de frequentie waarmee zij wordt gebruikt, is de aanvulling niet principieel. 
Een inbreuk op de accusatoire beginselen van ons strafprocesrecht kan zij 
niet zijn, omdat de transactie eerst definitief tot stand komt, doordat de 
verdachte aan de hem gestelde voorwaarden voldoet. Diens instemming 
is niet slechts een formeel vereiste, zij dient ook uit de naleving van de 
transactievoorwaarden te blijken. Uit het hierboven gestelde kan voorts 
worden afgeleid dat hier in geen enkel opzicht aan de scheiding van 
machten wordt getornd. 

Het betoog dat de verdachte geen keuze zou hebben, omdat hem anders 
de bezwarende consequenties van het openbaar strafproces boven het 
hoofd hangen, miskent de marges waaraan de uitoefening van de transac-
tiebevoegdheid gebonden behoort te zijn. Het openbaar ministerie kan de 
verdachte alleen dan een transactie onder bezwarende voorwaarden 
aanbieden indien het de overtuiging heeft dat 

a. de verdachte schuldig is aan een strafbaar feit waarvan het bewijs 
redelijkerwijs vaststaat; 

b. de normoverschrijding van dien aard is dat zij door een sanctie 
behoort te worden getroffen (anders zou het moeten seponeren); 

c. de bezwarende voorwaarden voor de verdachte naar redelijke verwach-
tingen niet bezwarender zullen zijn dan de door de rechter op te leggen 
straf, indien het feit ter zitting wordt aangebracht. 

Met andere woorden, indien bij verdere vervolging een onherroepelijke 
«zwaardere» veroordeling niet in het verschiet zou liggen, behoort er of 
wel geen transactie te worden aangeboden, ofwel dienen de transactie-
voorwaarden navenant (naar beneden) te worden bijgesteld. Overigens 
neem ik aan dat de leden van de P.v.d.A.-fractie met de stelling «Te sterk 
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immers lopen thans nog de rechtsgevolgen - nog afgezien van de maat-
schappelijke gevolgen -verbonden aan een transactie of een onherroepelijke 
veroordeling uiteen» niet beogen dat de gevolgen van en transactie voor 
de verdachte even graverend moeten worden als die van een onherroepelijke 
veroordeling. 

De transactie is een in het Wetboek van Strafrecht geregelde publiekrech-
telijke rechtshandeling sui generis die het daarmee door het openbaar 
ministerie en de verdachte beoogde rechtsgevolg - nl. het vervallen van 
het recht tot strafverordening - krijgt, doordat de verdachte aan de gestelde 
voorwaarden voldoet. Het typisch bestuurlijke karakter van deze rechtshan-
deling verzet zich ertegen daaraan dezelfde rechtsgevolgen toe te kennen 
als aan een veroordeling. Dat aan een behoorlijke hantering van de 
transactiebevoegdheid door het openbaar ministerie inherent is dat het 
transactievoorstel voor de verdachte minder bezwaarlijk behoort te zijn dan 
het perspectief van een onherroepelijke veroordeling, is hierboven reeds 
uiteengezet. Dat de gerede kans op die veroordeling door de verdachte als 
het grotere «kwaad» zal worden beschouwd, geeft op zich zelf geen reden 
tot de conclusie dat hij «dus» tot de transactie wordt geprest. Zo lang de 
verdachte vrij en zelfstandig de voor- en nadelen van het hem gedane 
aanbod van een schikking kan overwegen, is er van dwang geen sprake. 
Dat de verdachte door het plegen van een strafbaar feit zich in een positie 
heeft gebracht waarin zijn keuzevrijheid beperkt is tussen voor hem, 
objectief gezien, minder aanlokkelijke alternatieven, impliceert op zich zelf 
geenszins dat zijn keuze voor één dier alternatieven gedwongen is. Deze 
constatering ligt mede ten grondslag aan de aangehaalde uitspraak van 27 
februari 1980 van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in de De 
Weer-zaak. Het openbaar ministerie is bij de toepassing van de transactie-
bevoegdheid gebonden aan de wet en aan de in onze rechtsorde erkende 
rechtsbeginselen die het optreden van het bestuur tegenover de burger 
beheersen. Naarmate de toepassing van de transactiebevoegdheid verder 
in naar buiten kenbare beleidsafspraken of in een bestendige praktijk is 
geobjectiveerd, zal de officier van justitie daaraan feitelijk en juridisch meer 
gebonden zijn. 

De toetsing van de naleving van de hierbedoelde rechtsbeginselen zal 
moeten plaatsvinden binnen de orde van het strafprocesrecht. Ik acht het 
denkbaar dat op het bezwaarschrift van de verdachte tegen de dagvaarding 
of kennisgeving van verdere vervolging, hem gedaan nadat hij een onjuist 
lijkend transactievoorstel heeft afgewezen, of zonder dat hem een transac-
tievoorstel is aangeboden, de rechter hier de nodige marginale toetsing 
verricht. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie stellen vervolgens een reeks vragen over 
het verloop van de transactieprocedure en over het vaststellen van de 
voorwaarden. 

Er zij aan herinnerd dat de transactie van overtredingen een sterk 
routinematig karakter heeft. De transactiebedragen zijn in de regel bij 
richtlijn (voor zover het om door de politie aangeboden transacties gaat) of 
beleidsafspraak vastgelegd. De verdachte van wie schriftelijk, bij accept-
girokaart, een transactie wordt aangeboden, treft daarop een korte aa.idui-
ding aan van het strafbare feit waarvan hij wordt verdacht. Het ligt in de lijn 
der verwachting dat de uitgebreide transactiebevoegdheid bij misdrijven 
aanvankelijk vooral zal worden gebruikt bij feiten die veelvuldig voorkomen 
en die onderling sterk vergelijkbaar zijn. Hierbij ware in het bijzonder aan 
het feit van artikel 26, tweede lid, WVW te denken. Het hoeft geen betoog 
dat een betrekkelijk massale afdoening van deze feiten door middel van 
een transactie betrekking zal hebben op standaardgevallen en dat aan de 
transactie gestandaardiseerde voorwaarden zullen worden verbonden. Het 
ligt in de bedoeling dat het openbaar ministerie met het oog daarop de 
nodige beleidsafspraken zal uitwerken. De toepassing van deze transacties 
zal in grote lijnen aansluiten bij de praktijk die thans bij de massale afdoening 
van verkeersovertredingen wordt gevolgd. 
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Naarmate de feiten (kleine misdrijven) die worden getransigeerd minder 
vaak voorkomen, en naarmate de daarbij te stellen voorwaarden minder 
gestandaardiseerd zijn, zal de procedure meer op een geïndividualiseerde 
afdoening moeten worden ingericht. Het uitgangspunt - dat geldt overigens 
voor iedere transactie - daarbij is dat niet zal worden overgegaan tot het bij 
transactie afdoen van strafbare feiten waarvan het bewijs niet vaststaat. 
Naarmate de transactie betrekking heeft op zeldzamer voorkomende 
strafbare feiten, naarmate deze feiten ernstiger zijn en naarmate de op te 
leggen voorwaarden zwaarder of anderszins meer exceptioneel zijn, zal de 
procedurele inkleding van de transactie belangrijker worden. In dergelijke 
gevallen kan een nadere omschrijving van het beschikbare bewijs, het 
horen van de verdachte en een motivering van de opgelegde voorwaarden 
aangewezen zijn. Gelet op de grote verscheidenheid van de gevallen die 
onder de nieuwe regeling bij transactie kunnen worden afgedaan, is het 
niet mogelijk algemene uitspraken te doen over het gewenste verloop van 
de transactieprocedure. Het openbaar ministerie zal te zijner tijd met het 
oog hierop de nodige gedifferentieerde beleidsafspraken moeten voorbe-
reiden. 

Indien een transactievoorstel ter zake van een misdrijf wordt aangeboden, 
kan de betrokken verdachte desgewenst voor de toevoeging van een 
raadsman in aanmerking komen (artikel 42, derde en vierde lid Wetboek 
van Strafvordering). Of de verdachte kansen mist, wanneer hij in de fase 
die aan de transactie voorafgaat geen rechtsbijstand heeft, is een vraag die 
in abstracto niet goed te beantwoorden is. Ook hier zal men een onderscheid 
moeten maken al naar gelang de aard van het feit en de inhoud van de 
transactie. 

De oplegging van de verplichting tot schadevergoeding als voorwaarde 
bij een transactie veronderstelt dat de omvang van de schade met voldoende 
nauwkeurigheid vaststaat. Zo nodig zal de gedupeerde daarbij kunnen 
worden betrokken. 

Naar hierboven is gesteld, dient het een uitgangspunt bij de transactie 
van strafbare feiten te zijn dat de transactievoorwaarden duidelijk minder 
zwaar wegen dan de redelijkerwijs te verwachten sanctie, indien het feit 
aan de rechter zou worden voorgelegd. 

Inderdaad is de consequentie hiervan, dat als de verdachte het transac-
tievoorstel niet aanneemt het openbaar ministerie op de zitting doorgaans 
een hogere geldboete zal vorderen dan in het transactievoorstel was 
neergelegd. Ik zie dit niet als een bezwaar. Wanneer de verdachte zich niet 
in het transactievoorstel kan vinden zal dit in het algemeen zijn omdat hij, 
hetzij het strafbare feit als zodanig betwist, hetzij de voorgestelde sanctie te 
hoog vindt. Deelt de rechter die bezwaren, dan zal hij uiteraard de vordering 
van de officier van justitie niet volgen. Deelt hij die bezwaren niet, dan is 
het inderdaad mogelijk dat hij de vordering van de officier van justitie 
toewijst en de verdachte tot een hogere boete veroordeelt dan het transac-
tievoorstel inhield. Ik vind dit niet onbillijk, mede gelet op het beslag dat de 
verdachte heeft gelegd op het justitiële apparaat door bezwaren naar voren 
te brengen die naar het rechterlijk oordeel geen steek hielden. 

De submissie van artikel 74a beperkt de beleidsvrijheid van het openbaar 
ministerie bij de transactie in de bij dat artikel aangegeven gevallen. 
Inderdaad zal de submissie niet veel voorkomen, maar geheel zonder 
betekenis is zij niet. In het Tweede Boek van het Wetboek van Strafrecht 
zijn thans twee misdrijven omschreven waarop uitsluitend een geldboete is 
gesteld. De verdachte die dat wenst kan hier met gebruikmaking van artikel 
74a te allen tijde het aanbrengen van de zaak ter terechtzitting voorkomen. 
Overigens vloeit uit de - gewijzigde - formulering van artikel 74a niet 
dwingend voort dat degene die een submissie doet inderdaad het maximum 
van de op het feit gestelde boete moet voldoen. 

De «reparatio in integrum», zoals die is omschreven in artikel 36, tweede 
lid, onder e, van de Wet economische delicten is minder geschikt voor 
overname in het commune strafrecht. Die voorwaarde voldoet als vervanging 
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voor de sanctie in het economisch strafrecht goed, omdat zij de verdachte 
de gelegenheid biedt het relatieve voordeel dat hij heeft genoten door een 
economisch voorschrift niet na te leven, alsnog ongedaan te maken. In 
zekere zin wordt door de reparatio in integrum de marktpositie die de 
betrokken ondernemer tegenover zijn concurrenten heeft verworven 
alsnog gecorrigeerd. In het commune strafrecht vervult de sanctie een 
duidelijk andere functie dan in het economisch strafrecht dat sterk gelieerd 
is aan het economisch bestuursrecht. De door het commune strafrecht 
beschermde belangen kenmerken zich door een grotere verscheidenheid 
dan in het economische strafrecht het geval is. De reparatio in integrum 
zou daar, afgezien van de problemen met de uitwerking en de samenloop 
met de artikelen 152 en 210 Gemeentewet en artikel 116 Provinciewet, 
minder eenduidig kunnen worden toegepast. Overigens kan met de thans 
in artikel 74, tweede lid, onder e, omschreven mogelijkheid tot oplegging 
van de verplichting tot schadevergoeding een voldoende evenwichtig 
resultaat worden bereikt. 

In de bestaande artikelen 74, eerste lid, Wetboek van Strafrecht en 36, 
eerste lid. Wet economische delicten is de bevoegdheid van het openbaar 
ministerie tot het stellen van transactievoorwaarden inderdaad afhankelijk 
gemaakt van een daartoe strekkend verzoek van de verdachte. In de praktijk 
is het echter reeds geruime tijd zo dat het openbaar ministerie in zaken die 
zich daarvoor lenen een transactie aanbiedt ook indien de verdachte 
daartoe geen verzoek heeft ingediend. Het wetsontwerp sluit wat dit betreft 
bij de bestaande, als bevredigend ervaren, praktijk aan. Dat neemt niet weg 
dat het de verdachte ook in de toekomst vrij zal staan zelf het initiatief te 
nemen en dat het openbaar ministerie daarmee bij zijn besluitvorming zal 
kunnen rekening houden. Van een verplichting tot het aanbieden van een 
transactie zal ook in de toekomst alleen sprake zijn in het geval van submissie. 
Waar het nieuwe artikel 74, eerste lid, en in samenhang daarmee het 
nieuwe artikel 36 Wet economische delicten, niet langer het vereiste van 
een voorafgaand verzoek van de verdachte bevatten, hebben bepalingen 
als omschreven in artikel 398, onder 11°, Wetboek van Strafvordering en in 
de laatste volzin van artikel 47 Wet economische delicten geen functie 
meer. De eerstgenoemde bepaling wordt in het wetsontwerp dan ook 
geschrapt; de tweede zal bij een toekomstige gelegenheid worden aangepast. 

Naar hierboven al is uiteengezet neemt de transactie een plaats in tussen 
de (voorwaardelijke) seponering en de beslissing tot het aanbrengen van 
de zaak ter terechtzitting. Waarde keuze tussen (voorwaardelijke) seponering 
of afdoening bij transactie mogelijk is, zullen overwegingen omtrent de 
wenselijkheid van de zwaarte van de reactie op het strafbare feit de 
doorslag moeten geven. Daarbij zal het openbaar ministerie de te verwachten 
beslissing van de rechter indien aan hem de zaak zou worden voorgelegd, 
mede in zijn overwegingen kunnen betrekken. Artikel 12 Wetboek van 
Strafvordering maakt geen onderscheid tussen de gronden waarop beklag 
tegen het niet-vervolgen van een strafbaar feit, dan wel tegen het bij 
transactie afdoen van zo'n feit, kan worden gedaan. De aan te voeren 
gronden zullen, afhankelijk van de bijzondere aspecten van de desbetreffende 
zaken, van geval tot geval kunnen verschillen. Het doen van algemene 
uitspraken daaromtrent komt mij weinig zinvol voor. 

Inderdaad is de transactieregeling vooral bedoeld voor de afdoening van 
veelvuldig voorkomende gevallen van kleine criminaliteit. Dat betekent niet 
dat de grens voor de verruimde transactie eng moet worden genomen. 
Veel strafbare feiten waarop naar de wettelijke omschrijving een betrekkelijk 
hoog strafmaximum staat, kunnen in hun lichtere verschijningsvormen tot 
de z.g. kleine criminaliteit worden gerekend. In dit verband ware o.m. te 
denken aan strafbare feiten als diefstal (artikel 310), diefstal met braak uit 
gesloten auto's (artikel 311, eerste lid, onder 5°), verduistering (artikel 321) 
en verduistering in dienstbetrekking (artikel 322). Op al deze feiten staat 
een tamelijk zware maximumstraf, maar men zal moeilijk kunnen betwisten 

Eerste Kamer, zitting 1982-1983, 15012, nr. 31a 11 



dat de lichtere vormen van deze feiten onder omstandigheden voor een 
afdoening bij transactie in aanmerking zullen kunnen komen. In dit verband 
wil ik nog graag op het ontwerp van Wet indeling boetecategorieën wijzen. 
Uit de in dat wetsontwerp gehanteerde indelingscriteria vloeit voort dat in 
het algemeen feiten waarop een boetemaximum tot en met de vierde 
boetecategorie staat voor een transactie vatbaar zullen worden. Wanneer 
de boetemaxima in samenhang met de maxima van de bedreigde vrijheids-
straffen worden gebracht, wordt de keuze van aanknopingspunt - vrijheids-
straf of boetecategorie - principieel minder relevant. 

De transactionele afdoening van feiten, terzake waarvan een inverzeke-
ringstelling of inbewaringstelling heeft plaatsgevonden, lijkt mij een 
kwestie van nogal academisch belang. Ik wil mij nog wel eens bezinnen op 
de vraag of hiervoor aan het openbaar ministerie nadere richtlijnen moeten 
worden gegeven. De verdachte zal in elk geval de mogelijkheid hebben om 
schadevergoeding te vragen op grond van de artikelen 89 e.v. W.v.Sv., 
terwijl aan te nemen valt dat, als de officier van justitie in zo'n exceptioneel 
geval een transactievoorstel aanbiedt, hij de vrijheidsbeneming in de 
hoogte van de financiële voorwaarde(n) zal hebben verdisconteerd. De 
vergelijking met de dienstverlening lijkt mij hier niet erg passend, omdat 
dit experiment, anders dan de transactie, voorlopig nog een uitgewerkte 
wettelijke regeling ontbeert. 

Degene die een transactie aanvaardt zal dat in het algemeen slechts 
doen, als hij zich ervan bewust is dat het bewijs tegen hem «rond» is. Zo 
opgevat, kan de transactie een zich schuldig erkennen van de verdachte 
inhouden. Los hiervan staat de vraag of en in hoeverre ineen civielrechtelijke 
procedure bewijskracht kan worden toegekend aan een aanvaarde transactie. 
Anders dan een strafrechtelijke veroordeling, die in civilibus als bewijs 
behoudens tegenbewijs geldt (artikel 1955 BW), komt deze verplichte 
bewijskracht niet aan een transactie toe. Ontegenzeggelijk is een van de 
voordelen van de uitbreiding der transactiebevoegdheid dat met een 
betrekkelijk grote frequentie gepleegde «kleine» misdrijven - het feit van 
artikel 26 WVW is daarvan een goed voorbeeld - vlot kunnen worden 
afgedaan. De strekking van de vraag of dit mij ertoe zou kunnen verleiden 
het openbaar ministerie de bevoegdheid te geven om bij wijze van voor-
waarde, de ontzegging van de rijbevoegdheid op te leggen, is niet erg 
duidelijk. In het huidige wettelijke stelsel kan deze bijkomende straf alleen 
krachtens de wet (bij voorbeeld artikel 39 WVW) en in bij de wet voorziene 
gevallen worden opgelegd. Het toekennen van de bevoegdheid aan de 
officier van justitie om als voorwaarde bij de transactie de rijbevoegdheid 
te ontzeggen, vereist de tussenkomst van de wetgever. Aangezien de 
Minister van Justitie niet gerechtigd is tot de attributie van die competentie 
aan het openbaar ministerie, zal hij daartoe niet in verleiding kunnen 
komen. Uit het voorgaande volgt dat de ontzegging van de rijbevoegdheid 
ook niet als «voorwaarde» bij een voorwaardelijke seponering kan worden 
gesteld. Overigens meen ik, dat de ontzegging van de rijbevoegdheid zo 
diep ingrijpt in de vrijheid van de burger, dat ik een daartoe strekkend 
besluit aan de rechter zou willen voorbehouden. Een wetswijziging op dit 
punt wordt door mij dan ook niet overwogen. Inderdaad geeft artikel 74, 
tweede lid, Wetboek van Strafrecht een limitatieve opsomming van de 
voorwaarden die bij een transactie kunnen worden gesteld. Deze opsomming 
heeft geen rechtsgevolgen die verder gaan dan de rechtshandeling (dat wil 
zeggen de transactie) waarbij de genoemde voorwaarden kunnen worden 
opgelegd. Indien de wetgever ertoe zou overgaan een meer uitgebreide 
wettelijke regeling te geven van de voorwaardelijke buitenvervolgingstelling, 
zal hij een regeling moeten uitwerken met het oog op de specifieke strekking 
en toepassing van deze figuur. Het is niet onaannemelijk dat dan de 
wettelijke opsomming van de voorwaarden bij een voorwaardelijke 
seponering zal verschillen van die welke thans in artikel 74, tweede lid. 
Wetboek van Strafrecht wordt voorgesteld. Ik wijs in dit verband op de in 
artikel 74, tweede lid, onder a omschreven voorwaarde, waarvan bij de 
voorwaardelijke seponering geen sprake zou kunnen zijn. 
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Ik meen dat het niet zinvol is om de - experimentele - afdoening van 
strafbare feiten door dienstverlening te kwalificeren als een «buitenwettelij-
ke» vorm van transactie. Dit experiment wordt thans uitgevoerd binnen de 
marges welke de wet aan de hantering van het opportuniteitsbeginsel door 
het openbaar ministerie laat. Te zijner tijd zal de wetgever hiervoor met een 
specifieke regeling moeten komen. Het experiment beoogt mede na te 
gaan of en in hoeverre die regeling kan aansluiten bij of moet afwijken van 
de thans voorgestelde regeling van de transactie. 

De transactie komt eerst tot stand door voldoening aan de gestelde 
voorwaarden. Dat is het ogenblik waarop de beklagtermijn, genoemd in 
artikel 74, derde lid, Wetboek van Strafrecht, kan ingaan. Dat tijdstip te 
vervroegen naar het ogenblik waarop het aanbod van de transactie wordt 
gedaan, of naar het ogenblik waarop de verdachte met het transactievoorstel 
instemt, zou tot onzekerheid aanleiding geven over de bij het beklag 
essentiële vraag of het strafbare feit inderdaad is getransigeerd. Immers, 
niet-voldoening aan de gestelde - en geaccepteerde - voorwaarden zal 
gewoonlijk tot vervolging alsnog van het bewuste strafbare feit leiden. 

Indien dat met het oog op de oplegging van de voorwaarde van schade-
vergoeding wenselijk is, zal het openbaar ministerie de rechtstreeks 
belanghebbende kunnen raadplegen. Een verplichte mededeling aan de 
belanghebbende voordat de transactie tot stand is gekomen, acht ik te 
zwaar, gelet op het meestal routinematige karakter van de beslissing om 
een transactie aan te bieden. Hierbij zij bedacht dat in verreweg de meeste 
gevallen die thans met een transactie worden afgedaan geen rechtstreeks 
belanghebbenden zijn aan te wijzen, hetzij omdat het betrokken feit geen 
gevolgen heeft gehad voor de persoon of het goed van medeburgers, hetzij 
omdat de eventuele gelaedeerden zich niet bekend maken. Dit verklaart 
waarom de schadevergoedingsvoorwaarde die in de aangehaalde circulaire 
van 1963 is geregeld, zo weinig wordt toegepast. Het uitdrukkelijk noemen 
van de voorwaarde van schadevergoeding in de wet vloeit primair voort uit 
het streven de voorwaarden die bij een transactie kunnen worden gesteld, 
uitputtend in de strafwet zelf te omschrijven. Het is niet goed mogelijk te 
voorspellen of daardoor de oplegging van deze voorwaarde frequenter zal 
worden. Het is goed mogelijk dat de uitbreiding van de transactiebevoegd-
heid tot wat zwaardere delicten dan overtredingen op zichzelf al het gevolg 
heeft dat de toepassing van de voorwaarde van schadevergoeding vaker 
in aanmerking zal komen. 

Behoudens in het, naar de leden van de P.v.d.A.-fractie zelf reeds 
opmerkten, betrekkelijk zelden voorkomende geval, waarin de verdachte 
een beroep op artikel 74a Wetboek van Strafrecht doet, berust het initiatief 
tot het bij wege van transactie afdoen van strafbare feiten gewoonlijk bij 
het openbaar ministerie. In de memorie van antwoord aan de Tweede 
Kamer (blz. 15) heb ik uiteengezet dat bij de vordering van vermogenssancties 
het openbaar ministerie in beginsel ervan zal uitgaan dat de financiële 
draagkracht van de verdachte een minimale is. Met dat uitgangspunt zal 
met name ook rekening worden gehouden bij de uitwerking van beleidsaf-
spraken over de transacties. Zo blijft de reikwijdte van de bevoegdheid tot 
transactie zo ruim mogelijk. 

Ik zie niet in hoe met deze in het wetsontwerp neergelegde uitgangspunten 
een ongewenste rechtsongelijkheid wordt gecreëerd. Dienstverlening is 
alleen mogelijk indien bij het openbaar ministerie en de rechter het 
voornemen bestaat een onvoorwaardelijke vrijheidsstraffe eisen dan wel 
op te leggen. Zij komt derhalve niet in aanmerking als vervanging voor de 
transactie. Daarbij zij opgemerkt dat feiten die met een transactie worden 
afgedaan, indien zij ter zitting werden aangebracht naar alle waarschijnlijk-
heid steeds met een geldboete zouden worden bestrat. Indien mocht 
blijken dat regelmatig niet aan de gestelde voorwaarde tot betaling van een 
geldsom wordt voldaan, niet omdat de verdachte betalingsonwillig is, 
maar daartoe niet in staat is, kan dat een reden opleveren tot bijstelling 
van het «tarief» van de betalingsvoorwaarde of tot het aanpassen van de 
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termijnen waarop aan die voorwaarde moet worden voldaan. Daarvoor de 
dienstverlening in de plaats te stellen, betekent mijns inziens een denature-
ring van de primaire strekking van die figuur, namelijk het zo mogelijk 
voorkomen van de oplegging van een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. 

Voorwaardelijke veroordeling 

De leden van de P.v.d.A.-fractie stellen over de voorwaardelijke veroor-
deling enkele vragen, die zij inleiden met een verwijzing naar het rapport 
van de commissie voorwaardelijke invrijheidstelling en naar de preadviezen 
van prof. mr. G. E. Mulderen mr. H. Schootstra aan de Nederlandse 
Juristenvereniging van 1974. Zij vragen zich af waarom dein dit wetsontwerp 
aangebrachte wijzigingen in de regeling van de voorwaardelijke veroordeling 
alleen zijn gebaseerd op het rapport van de Commissie Vermogensstraffen 
en niet ook op de genoemde studies. In aansluiting op hetgeen ik hierboven 
op de inleidende vragen van de aan het woord zijnde fractie naar voren 
heb gebracht, wil ik nogmaals eraan herinneren dat dit wetsontwerp, in 
overeenstemming met de rapportage van de Commissie Vermogensstraffen, 
primair de verruiming van de toepassingsmogelijkheden van vermogens-
sancties beoogt. De verwezenlijking van deze doelstelling brengt mee dat 
het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering op verschil-
lende onderdelen aangepast moeten worden. Zo ook de regeling van de 
voorwaardelijke veroordeling. De wijzigingen die het wetsontwerp in de 
regeling van de voorwaardelijke veroordeling aanbrengt, zijn een sequeel 
van de verruiming van de toepassing van vermogensstraffen. Het is niet de 
strekking van dit wetsontwerp het instituut van de voorwaardelijke veroor-
deling als zodanig te herzien. Zo'n meer fundamentele wijziging is thans in 
studie bij de commissie alternatieve strafrechtelijke sancties (de commis-
sie-Van Andel) die binnenkort hierover aan mij zal rapporteren. 

De schrapping van artikel 74, vijfde lid, van het Wetboek van Stratrecnt 
strekt inderdaad ertoe te verhinderen dat een getransigeerd strafbaar feit 
voor de toepassing van de artikelen 14f en 14h van dat Wetboek nog wordt 
gelijkgesteld met een onherroepelijke veroordeling. Op wetssystematische 
en wetshistorische gronden lijkt mij de vrees, dat de in artikel 14a voorko-
mende zinsnede «zich op een andere wijze heeft misdragen» als een 
achterdeur zou worden gebruikt om een eenmaal getransigeerd strafbaar 
feit toch als grond voor de toepassing van de artikelen 14f en 14h op te 
voeren, weinig gefundeerd. Hierbij dient men zich nog te realiseren dat, 
indien de officier van justitie vindt dat een door een voorwaardelijk veroor-
deelde gepleegd strafbaar feit zo ernstig is dat tenuitvoerlegging van de 
voorwaardelijk opgelegde straf geboden is, hij dat feit niet zal transigeren. 
Hij kan dat feit dan ter terechtzitting aanbrengen om een onvoorwaardelijke 
veroordeling te verkrijgen, waarna hij tenuitvoerlegging van de voorwaar-
delijke straf kan vorderen. Hij kan ook dat feit rechtstreeks ter kennis 
brengen van de rechter die de voorwaardelijke veroordeling heeft uitge-
sproken en daaraan de vordering verbinden dat de voorwaardelijke straf 
ten uitvoer wordt gelegd, omdat de verdachte «zich op een andere wijze 
heeft misdragen.» (Vergelijk H.R. 21 januari 1975, DD 75.081). Intussen 
wacht ik, zoals gezegd, de voorstellen van de commissie-Van Andel af. Ik 
wijs er nog op, dat in de voorstellen van de commissie voorwaardelijke 
invrijheidstelling nog slechts als algemene voorwaarde is gesteld dat de 
veroordeelde geen misdrijf zal begaan waarvoor artikel 67, lid 1, W.v.Sv. 
voorlopige hechtenis toelaat. 

Bij de voorgestelde wijziging van artikel 14a, tweede lid Wetboek van 
Strafrecht merken de leden van de P.v.d.A.-fractie op dat deze neerkomt op 
een verdere doorbreking van het beginsel dat hoofdstraffen niet worden 
gecumuleerd: de cumulatie zou zelfs kunnen uitkomen boven het maximum 
dat op het delict is gesteld. Met hun conclusie dat het hier zou gaan om een 
uitgesproken verscherping van de straftoemeting ben ik het oneens. In de 
eerste plaats dient te worden bedacht dat de thans in artikel 14a, tweede 
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lid, voorkomende maximale geldboeten - zij zijn sedert lang ongewijzigd 
gebleven - in het overgrote deel van de gevallen verre uitkomen boven de 
boetemaxima die nu op de afzonderlijke delicten staan. De stelling dat de 
cumulatie zou kunnen uitkomen boven het maximum van de op het delict 
gestelde straf gaat daarom in de huidige situatie, naar ik meen, a fortiori 
op. De voorgestelde wijziging van artikel 14a, tweede lid, impliceert dat de 
verhouding tussen de maximale straf die ingevolge die bepaling kan 
worden opgelegd en de op de afzonderlijke feiten staande strafmaxima in 
ieder geval evenwichtiger en doorzichtiger wordt. Dat acht ik een onmis-
kenbaar voordeel. Er is evenwel meer. Dit wetsontwerp berust op de 
onbestreden premisse dat er een duidelijk kwalitatief verschil bestaat 
tussen de vrijheidsstraf en de geldboete. Daarom zou aan de geldboete, 
zo enigszins mogelijk, de voorkeur moeten worden gegeven. Zo kan de 
straftoemeting voor de verdachte zo redelijk mogelijk blijven. Wanneer bij 
de toepassing van artikel 14a, tweede lid, een cumulatie van hoofdstraffen 
plaatsvindt, is dat geen verscherpte repressie, doch veeleer een modaliteit 
om te komen tot de lichtst passende straf. Een uitbreiding van het toepas-
singsbereik van artikel 14a, tweede lid, door relatieve en gedifferentieerde 
verhoging van de geldboetemaxima, mag dan ook niet worden gezien als 
«een verscherping van de straftoemeting», maar is veeleer een middel om 
te voorkomen dat de straftoemeting onnodig scherp uitvalt. De bezwaren 
van Jescheck en Grebing tegen de hier mogelijke combinatie van vrijheids-
straf en geldboete acht ik te leerstellig; onder omstandigheden kunnen zij 
tot het averechtse resultaat leiden dat de rechter zich tot de oplegging van 
een vrijheidsstraf moet beperken, waar een lichtere gecombineerde straf 
passend zou zijn geweest. 

Op overeenkomstige gronden wijs ik de stelling van de hand dat de in 
artikel 14c Wetboek van Strafrecht geïntroduceerde waarborgsom het 
repressieve karakter van het strafrecht zou versterken. Voor zover de 
invoering van de waarborgsom ertoe kan leiden dat de rechter afziet van 
een onvoorwaardelijke strafoplegging, zal zij de strafrechtspleging minder 
repressief maken. Overigens laat artikel 14h, tweede lid, Wetboek van 
Strafrecht de rechter de nodige beoordelingsruimte bij zijn beslissing of 
niet-nakoming van de andere gestelde voorwaarden grond oplevert voor 
de vervallenverklaring van de waarborgsom, hetzij geheel, hetzij ten dele. 
Met de invoering van de waarborgsom is de mogelijkheid dat tenuitvoer-
legging van de voorwaardelijk opgelegde straf en het vervallen van de 
waarborgsom cumuleren, gegeven. Wil de waarborgsom aan het daarmee 
beoogde doel kunnen voldoen - nl. een effectieve beïnvloeding van het 
gedrag van de voorwaardelijk veroordeelde - dan dient die mogelijkheid 
uitdrukkelijk open te blijven. 

De in het wetsontwerp gekozen constructie van de waarborgsom stoelt 
in grote lijnen op de voorstellen van de Commissie Vermogensstraffen. Er 
waren geen doorslaggevende redenen om van deze weldoordachte 
voorstellen af te wijken. De constructie van de waarborgsom als voorwaar-
delijk opgelegde geldboete, zou overigens een zinloze duplicering opleveren 
van artikel 14a, eerste lid, Wetboek van Strafrecht, dat al voorziet in de 
geheel of gedeeltelijk voorwaardelijke geldboete. De veroordeelde heeft 
geen recht op een wettelijke rentevergoeding over het als waarborgsom 
gestorte bedrag. Indien iemand aanzienlijk schade lijdt door een strafbaar 
feit en de dader wordt deswege tot een voorwaardelijke straf veroordeeld, 
ligt het voor de hand daarbij de bijzondere voorwaarde op te leggen dat de 
veroorzaakte schade wordt vergoed, indien het aannemelijk is dat de dader 
daartoe in staat is. Indien de oplegging van de verplichting tot het storten 
van een waarborgsom tot gevolg zou hebben dat de dader niet meer aan 
de voorwaarde tot schadevergoeding kan voldoen, zou van hem het 
onmogelijke worden gevergd. Het lijkt niet voor de hand te liggen dat het 
openbaar ministerie zo'n combinatie van voorwaarden zal vorderen, noch 
dat de rechter die zal opleggen. Omdat de vraag naar de mogelijkheden tot 
verhaal van de gelaedeerde op de waarborgsom een situatie veronderstelt, 
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die in de praktijk uiterst onwaarschijnlijk zal blijken, acht ik h e t - evenals 
de Commissie Vermogensstraffen - niet gewenst de strafwet met een 
bijzondere regeling daarvoor te compliceren. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie wensen duidelijkheid over de vraag of in 
het Wetboek van Strafrecht geregelde maatregelen, zoals de ontneming 
van het wederrechtelijk verkregen voordeel, in de vorm van een bijzondere 
voorwaarde «het gedrag van de veroordeelde betreffende» aan een 
voorwaardelijke veroordeling kunnen worden verbonden. Er zij aan 
herinnerd dat maatregelen steeds kunnen worden uitgesproken bij een 
rechterlijke uitspraak waarbij iemand wegens een strafbaar feit wordt 
veroordeeld, dus ook bij een voorwaardelijke veroordeling. Het is uit een 
oogpunt van goede wetstoepassing niet juist om maatregelen, waarvoor 
de wet een aparte regeling geeft, als bijzondere voorwaarde aan een 
voorwaardelijke veroordeling te verbinden. Als er gronden zijn voor de 
toepassing van de maatregel van ontneming van het wederrechtelijk 
verkregen voordeel, ligt het voor de hand dat de daarvoor geldende 
bijzondere regeling wordt gevolgd. Met de oplegging van zo'n maatregel in 
gevallen waarin de wet niet voorziet, bij voorbeeld bij de voorwaardelijke 
seponering, is terughoudendheid geboden, vooral omdat de ontneming van 
het wederrechtelijk verkregen voordeel in het belang van de gelaedeerde(n) 
met uitgebreide wettelijke waarborgen is omkleed (vgl. artikelen 577b en 
578, tweede tot en met vijfde lid. Wetboek van Strafvordering). 

Uit artikel 359, zevende lid. Wetboek van Strafvordering vloeit voor dat 
indien de rechter een zwaardere straf oplegt dan door het openbaar 
ministerie is gevorderd, hij die straf in het bijzonder moet motiveren. 
Omdat de aan een voorwaardelijke straf verbonden voorwaarden deel 
uitmaken van de opgelegde sanctie, ligt het voor de hand dat de bijzondere 
motiveringsplicht van de rechter zich ook daartoe uitstrekt, indien zij 
zwaarder zijn dan de eis van het openbaar ministerie. In de memorie van 
antwoord aan de Tweede Kamer zijn uitvoerig de bezwaren uiteengezet 
tegen het opnemen van de verplichting om elk element van de opgelegde 
straffen en maatregelen steeds in het bijzonder te motiveren. Deze bezwaren 
zijn ook van toepassing op de bij voorwaardelijke straffen te stellen 
voorwaarden. Uit die uiteenzetting blijkt overigens dat de bijzondere 
motiveringsplicht verder gaat dan de in artikel 359, zesde en zevende lid, in 
het bijzonder genoemde gevallen. Inderdaad vloeit uit artikel 359, zevende 
lid, voort dat de oplegging van een langere voorwaardelijke vrijheidsstraf 
dan de gevorderde onvoorwaardelijke in het bijzonder moet worden 
gemotiveerd. Het gaat hier immers om een zwaardere straf. 

Indeling in categorieën 

Naar aanleiding van het gestelde op blz. 17 van de memorie van antwoord 
aan deTweede Kamer, waar, naar aanleiding van de indeling van geldboeten 
in categorieën, een zekere terughoudendheid aan de dag is gelegd tegenover 
het denkbeeld ook de vrijheidsstraffen in categorieën in te delen, stellen de 
leden van de P.v.d.A.-fractie enkele vragen. 

Ik ben het met hen eens dat, op wetssystematische gronden, de indeling 
in geldboetecategorieën idealiter gevolgd zou dienen te worden door een 
indeling van de vrijheidsstraffen in categorieën. Dat zou inderdaad de 
doorzichtigheid en eenvoud van het stelsel van sancties ten goede komen. 
De praktische complicaties van zo'n operatie - zij zijn in de memorie van 
antwoord aan de Tweede Kamer uiteengezet" weerhouden mij echter 
ervan daarover een beslissing te nemen, voordat de indeling in boetecate-
gorieën zal zijn afgerond. De ervaringen die met het ontwerp van Wet 
indeling boetecategorieën zullen worden opgedaan, zullen uiteraard 
meewegen bij de te nemen beslissing. Indien de in dat wetsontwerp 
gekozen, tamelijk globale benadering instemming zal vinden - daarmee 
wordt een uiterst vertragende en weinig doelmatige discussie over de 
afzonderlijke strafposities vermeden - zal de beslissing over een indeling 
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van de vrijheidsstraffen mij makkelijker vallen. Ik wil voorkomen dat een 
dergelijk arbeidsintensief karwei wordt ondernomen, wanneer de goede 
afloop daarvan niet vaststaat. 

Overige vragen 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vragen nog of het openbaar ministerie de 
nieuwe voorwaarden, opgesomd in de artikelen 14c en 74 Wetboek van 
Strafrecht, ook kan opleggen bij het voorwaardelijk sepot en het voorwaar-
delijk aanhouden van de beslissing omtrent verdere vervolging. Zij vervolgen 
met de vraag of het openbaar ministerie, ingeval de verdachte de voor-
waarden nakomt, zijn recht tot vervolging verliest. Hierboven, naar aanlei-
ding van de vragen over de transactie, heb ik uiteengezet dat de in artikel 
74, tweede lid. Wetboek van Strafrecht omschreven voorwaarden ter 
voorkoming van vervolging, zijn geschreven met het oog op de bijzondere 
strekking en kenmerken van de transactie als rechtsfiguur, en dat het niet 
zonder meer mogelijk is al die voorwaarden toe te passen bij de hantering 
van de niet-uitputtend geregelde bevoegdheden van het openbaar ministe-
rie, zoals, o.m., de voorwaardelijke seponering. Ik heb daarbij erop gewezen 
dat van de oplegging van de voorwaarde tot betaling van een geldsom bij 
de voorwaardelijke seponering geen sprake zal kunnen zijn. Dat zou neerko-
men op een verkapte transactie, waarvoor de wet in een uitputtend 
bedoelde regeling voorziet. Hetzelfde geldt voor de in artikel 14c omschreven 
voorwaarden die bij een voorwaardelijke veroordeling kunnen worden 
opgelegd. Zo zal van de oplegging van een waarborgsom bij de voorwaar-
delijke aanhouding van de beslissing tot verdere vervolging geen sprake 
kunnen zijn. Nu de wet zwijgt over de gevolgen van het voldoen door de 
verdachte aan de hem bij een voorwaardelijke seponeringsbeslissing of 
voorwaardelijke aanhouding van de beslissing tot verdere vervolging 
opgelegde voorwaarden, moet worden aangenomen dat het openbaar 
ministerie, althans formeel, de bevoegdheid tot (verdere) vervolging blijft 
houden. Het ligt echter niet in de rede dat hij in zo'n situatie daarvan 
gebruik zal maken. In het onwaarschijnlijke geval dat zulks toch zou 
gebeuren, acht ik een bezwaarschrift tegen de beslissing tot verdere 
vervolging of tegen de dagvaarding niet bij voorbaat kansloos. Indien het 
openbaar ministerie met de van een strafbaar feit verdachte in overleg 
treedt over de jegens hem te volgen gedragslijn, en de verdachte aanvaardt 
de hem bij die gelegenheid opgelegde bezwarende voorwaarden en hij 
komt die na, dan mag worden verondersteld dat het openbaar ministerie 
op grond van het vertrouwensbeginsel aan zijn toezegging is gebonden. 

Indien de veroordeelde niet in staat is de hem opgelegde boete te 
voldoen, omdat hij, bij voorbeeld, failliet is verklaard, kan hij het openbaar 
ministerie ingevolge artikel 561, derde lid, Wetboek van Strafvordering om 
uitstel van betaling of om betaling in termijnen verzoeken. Is zijn financiële 
toestand van dien aard dat hij ook binnen de in artikel 561, vierde lid, 
omschreven termijn onmogelijk aan zijn verplichting kan voldoen, dan blijft 
de mogelijkheid open een verzoekschrift om gratie in te dienen. Kan de 
veroordeelde niet voldoen aan een hem opgelegde maatregel van ontneming 
van het wederrechtelijk verkregen voordeel, dan kan hij, of het openbaar 
ministerie ambtshalve, ingevolge artikel 577b, tweede lid van het Wetboek 
van Strafvordering, de rechter verzoeken om gehele of gedeeltelijke kwijt-
schelding van het vastgestelde bedrag. Door toepassing van deze bepaling 
zal, in de gevallen waarin de verdachte inderdaad niet aan zijn verplichting 
blijkt te kunnen voldoen (vgl. ook artikel 577b, derde en vierde lid), geen 
executie van vervangende hechtenis hoeven plaats te vinden. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie besluiten hun opmerkingen met het 
voorleggen van de vraag of, in het geval dat bij een voorwaardelijke buiten-
vervolgingstelling als voorwaarde wordt gesteld afstand van voorwerpen 
die in beslag zijn genomen en vatbaar zijn voor verbeurdverklaring of 
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onttrekking aan het verkeer, en de verdachte aan die voorwaarde heeft 
voldaan, alsnog bij afzonderlijke rechterlijke beschikking de onttrekking aan 
het verkeer kan worden uitgesproken. Ik wil mij van een antwoord op deze, 
overigens niet erg voor de hand liggende, casuspositie onthouden. Het 
betreft hier een rechtsvraag, waarover, nu de strafwet daarvoor geen 
uitdrukkelijke regeling geeft, de rechter zal moeten oordelen. De door deze 
leden aangehaalde jurisprudentie van de Hoge Raad laat zien dat de 
rechter zeer wel in staat is tot een wetsuitlegging die overeenkomt met de 
strekking van de verbeurdverklaring en de onttrekking aan het verkeer. 

De leden van de fractie van de V.V.D. stellen de vraag of het onderscheid 
tussen hoofd- en bijkomende straffen nog wel zinvol is, als bijkomende 
straffen afzonderlijk en verschillende hoofdstraffen tegelijk kunnen worden 
opgelegd. Inderdaad brengt dit wetsontwerp mee dat bijkomende straffen 
afzonderlijk kunnen worden opgelegd. Daarmee verliest echter het onder-
scheid tussen hoofd- en bijkomende straffen niet zijn betekenis, omdat een 
verbod van cumulatie - behoudens expliciete wettelijke uitzondering -
voor hoofdstraffen blijft gelden. 

In de memorie van toelichting (blz. 30) is de Commissie Vermogensstraffen 
aangehaald waar deze uiteenzet dat het regelmatig kan voorkomen dat een 
strafbaar feit zeer aanzienlijk financieel voordeel kan opleveren, zonder dat 
daar een aantoonbare wederrechtelijke benadeling van andere burgers 
tegenover staat. Ik moge in dit verband bij wijze van voorbeeld wijzen op 
gevallen van omvangrijke steunfraude en geknoei met schadelijke afval-
stoffen. Daarnaast doen zich met een zekere regelmaat gevallen voor 
waarin het door een strafbaar feit behaald voordeel weliswaar tot particu-
lieren is te herleiden, maar het niet mogelijk is de omvang van de door een 
ieder geleden schade, noch de kring van de gelaedeerden, bij benadering 
vast te stellen. In deze gevallen kan de ontneming van het wederrechtelijk 
genoten voordeel zeker een doelmatige en gerechtvaardigde maatregel zijn. 
De vordering daarvan zal wel achterwege blijven indien degenen, die 
schade door het strafbaar feit hebben geleden, aanwijsbaar zijn. Dan, en 
dat ben ik met de aan het woord zijnde leden eens, zou de ontneming van 
het wederrechtelijk verkregen voordeel ten koste kunnen gaan van de 
verhaaismogelijkheden van het slachtoffer. Mede met het oog op het geval 
dat na oplegging van deze maatregel mocht blijken dat iemand door het 
desbetreffende strafbaar feit schade heeft geleden, is voorzien in de, bij 
nota van wijziging verruimde regeling van artikel 577b. 

Ter aanvulling op hetgeen hieromtrent in de memorie van antwoord aan 
de Tweede Kamer (blz. 19) is vermeld, wil ik nog toevoegen dat in de 
beleidsafspraken, welke het openbaar ministerie thans voorbereidt met het 
oog op de toepassing van de ontneming van het wederrechtelijk verkregen 
voordeel, bijzondere aandacht zal worden geschonken aan de positie van de 
gelaedeerden. 

Ik ben het met de leden van de V.V.D.-fractie eens dat in de artikelen 57 
en 58 gekozen redactie niet fraai is. Het voorstel van de Commissie Vermo-
gensstraffen, waaraan de formulering is ontleend, beoogde deze bepalingen 
te ontdoen van het germanisme «meerdere misdrijven», maar daarvoor in 
de plaats kwam als omschrijving «meer dan één bedrijf» waarop het 
vervolg van de zin niet goed aansluit. 

Het ligt niet in de bedoeling de inwerkingtreding van dit wetsontwerp te 
laten wachten op die van de Wet indeling boetecategorieën. Het slotartikel 
laat de mogelijkheid open om de afzonderlijke onderdelen van het ontwerp 
op verschillende tijdstippen in werking te doen treden. Ik ben voornemens 
de onderdelen die betrekking hebben op de verruimde transactiebevoegd-
heid van het openbaar ministerie zo spoedig mogelijk na het van kracht 
worden van de wet te laten werken. 
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Slotopmerking 

Aan H.M. de Koningin heb ik verzocht mij te machtigen om, zo de Raad 
van State daarmede kan instemmen, zijn advies uit 1977 over het wets-
ontwerp-vermogenssancties openbaar te maken. Zodra ik machtiging tot de 
gevraagde openbaarmaking heb bekomen zal ik het advies ter griffie van 
de Eerste Kamer doen deponeren ter inzage van de leden van de Kamer en 
verdere belangstellenden. 

De Minister van Justitie, 
F. Korthals Altes 
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