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15 012 Herziening van bepalingen van het Wetboek van 
Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, de Wet op 
de economische delicten en enkele andere wetten in 
verband met de oplegging van vermogenssancties (Wet 
vermogenssancties) 

BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE 

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

's-Gravenhage, 7 maart 1983 

Met verwijzing naar het slot van de memorie van antwoord op het 
wetsontwerp-vermogenssancties (15012) zend ik u hierbij, na daartoe 
bekomen machtiging, het advies van de Raad van State van 8 juni 1977, no. 
4, over genoemd wetsontwerp, met het verzoek het ter griffie te doen 
deponeren ter inzage van de leden van de Eerste Kamer en verdere 
belangstellenden. 

De Minister van Justitie, 
F. Korthals Altes 
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ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE 

Aan de Koningin 

's-Gravenhage, 8 juni 1977 

Nr. 4 

Bij Kabinetsmissive van 21 april 1977, no. 51, heeft Uwe Majesteit, op 
voordracht van de Minister van Justitie, bij de Raad van State ter overweging 
aanhangig gemaakt een wetsontwerp met memorie van toelichting, 
houdende herziening van bepalingen van het Wetboek van Strafrecht, het 
Wetboek van Strafvordering, de Wet op de economische delicten en enkele 
andere wetten in verband met de oplegging van vermogenssancties (Wet 
vermogenssancties). 

De Raad van State kan zich, behoudens het hierna gestelde, met het 
wetsontwerp verenigen. Het college sluit zich gaarne aan bij de waardering, 
die Uw bewindsman op bladzijde 2 van de memorie van toelichting 
uitspreekt voor de wijze, waarop de commissie-vermogensstraffen haar 
taak heeft vervuld. 

Grote moeite heeft de Raad echter met hetgeen in de eerste twee alinea's 
van bladzijde 7 van de memorie van toelichting wordt medegedeeld inzake 
het vraagstuk van de fiscale aftrekbaarheid van boetes. Uw bewindsman 
doet het voorkomen alsof hij recentelijk overleg met de Staatssecretaris 
van Financiën heeft geopend («Ik overleg momenteel»). De Raad wijst er 
echter op, dat Uw Minister van Justitie reeds bij de behandeling van zijn 
begroting voor het jaar 1974 (Handelingen Tweede Kamer, zitting 1973-1974, 
bladzijde 799) gewag heeft gemaakt van het bespreken van deze kwestie 
met de bewindslieden van Financiën. 

Naar 's Raads oordeel is het probleem van de fiscale aftrekbaarheid van 
de boetes een fundamenteel en ingewikkeld probleem van principiële aard. 
Het komt de Raad dan ook wenselijk voor dat op dit punt overeenstemming 
dient te bestaan met de bewindslieden van het Ministerie van Financiën. In 
afwachting van vorenbedoelde overeenstemming ware, zo meent de Raad, 
op het punt van de fiscale aftrekbaarheid van de boetes de uiterste voor-
zichtigheid te betrachten. Overigens lijkt het de Raad dienstig in het 
overleg met het Ministerie van Financiën ook de terminologie welke in het 
kader van het onderhavige onderwerp wordt gebruikt nader in beschouwing 
te nemen. 

Het college vertrouwt, dat bij de indiening van het wetsontwerp te dezen 
uiteindelijk een duidelijk standpunt zal worden ingenomen, nadat ter zake 
met de bewindslieden van het Ministerie van Financiën overeenstemming 
is verkregen. 

De bladzijden 6 en 20 van de memorie van toelichting geven enige 
indicatie met betrekking tot het begrip draagkracht. De Raad gaat ervan uit, 
dat bij het waarderen van de draagkracht het inkomen, dat overblijft na 
aftrek van belastingen en premies bepalend is. Het verdient aanbeveling in 
de memorie van toelichting ter zake duidelijkheid te verschaffen. 

Op bladzijde 41 van de memorie van toelichting wordt uiteengezet, dat in 
het wetsontwerp de leden van alle te wijzigen artikelen van de Wetboeken 
van Strafrecht en Strafvordering worden genummerd. In het wetsontwerp 
is een dergelijke nummering echter soms achterwege gelaten, zoals 
onder andere blijkt uit de artikelen 37a, 37b, 77 Wetboek van Strafrecht, 185 
Wetboek van Strafvordering. 

Op bladzijde 73 van het eindrapport van de commissie-vermogensstraffen 
wordt - in overeenstemming met het gewone spraakgebruik - gekozen 
voor de term «boete» in plaats van geldboete. Het wetsontwerp gaat 
evenwel aan deze keuze voorbij en de memorie van toelichting releveert 
evenmin hetgeen hier door de commissie is voorgesteld. 
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Het is de Raad bekend, dat de thans ingediende voorstellen van de 
commissie-vermogensstraffen aan de rechterlijke macht ter consultering 
zijn voorgelegd. Uit de memorie van toelichting blijkt evenwel niet in 
hoeverre de thans aanhangig gemaakte voorstellen in overeenstemming 
zijn met de van die zijde ontvangen adviezen. 

Overigens geeft het wetsontwerp de Raad aanleiding tot de volgende 
opmerkingen. 

Artikel 14c, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht. 
De vraag rijst, waarom in dit artikellid ter voorkoming van verwarring 

niet de voorkeur is gegeven aan a, b, etc. 

Artikel 14m, eerste lid. 
Waarschijnlijk is hier sprake van een beschikking als bedoeld in artikel 

14h, tweede lid. Dit ware dan buiten twijfel te stellen. 

Artikel 23, zesde lid. 
De term «bedreigde» ware te vervangen door de term «gestelde» (ook 

op bladzijde 10 van de memorie van toelichting wordt de termij «bedreigde» 
gebruikt). 

Artikel 33. 
Nu in dit artikel een eerste lid is genummerd, ware voor Artikel 24... «2» 

te plaatsen. 

Artikel 33c. 
In het tweede lid van dit artikel is, naar de Raad onderstelt, bedoeld een 

vergoeding als vervat in het «eerste lid». Nu het oorspronkelijke eerste lid 
van artikel 33c niet is gehandhaafd, is, naar 's Raads oordeel, het begrip 
geldelijke tegemoetkoming in het tweede en derde lid niet voldoende 
duidelijk. 

Artikel 36d en artikel 36e. 
De vraag rijst of het noodzakelijk is de niet duidelijke term «ongecontro-

leerd» bezit te handhaven. 
De Raad ziet er bij het maken van deze opmerking niet aan voorbij, dat 

deze term ook reeds in artikel 36b, slot en artikel 36c van het huidige 
wetboek voorkomt. 

Artikel 44. 
In artikel 44 zijn de woorden, voorkomend in het tegenwoordige artikel: 

«door het begaan van een strafbaar feit een bijzondere ambtsplicht schendt 
of bij het begaan van ....» niet gehandhaafd. De memorie van toelichting 
geeft hiervoor geen verklaring. Indien het weglaten van deze woorden wel 
bewust is geschied, ware zulks te motiveren. In ieder geval ware in plaats 
van «door het begaan van een strafbaar feit» te lezen: bij het begaan. 

Artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering. 
De termijn voor het doen van beklag, genoemd in het derde lid, is erg 

lang. Met name dienen in dezen de belangen van degene, die het misdrijf 
heeft begaan niet te zeer uit het oog te worden verloren. 

Artikel 359, zevende lid van het Wetboek van Strafvordering. 
In dit artikellid is sprake van een geldboete welke hoger is dan vijfhonderd 

gulden. 
De vraag rijst of hier is bedoeld dat bij een geldboete van de tweede en 

volgende categorie een motivering nodig is. Immers, indien de rechter bij 
een boetemaximum van de vijfde categorie, een boete welke lager is dan 
f 5u0 oplegt, kan eveneens een reden tot motivering aanwezig zijn. 
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Overigens rijst de vraag of de eis, dat bij de oplegging van een geldboete 
hoger dan f500, op straffe van nietigheid, in het vonnis moet worden 
weergegeven hoe met de draagkracht van de verdachte rekening is 
gehouden, in de praktijk niet een te grote belasting zal blijken te vormen 
zulks temeer nu onder de huidige omstandigheden het bedrag van f500 
niet aan de hoge kant mag worden geacht. Het verdient in ieder geval, naar 
's Raads oordeel, aanbeveling in het zevende lid vóór «de wijze» de 
woorden «voor zover mogelijk» in te lassen. 

Artikel 395, eerste lid. 
In dit artikellid wordt verwezen naar een niet bestaande zesde zin van 

artikel 359, vijfde lid. 

Artikel 425, onder 2°. 
Hierin is geen sprake van een verwijzing naar artikel 398,9°. 

Artikel 8 van de Wet op de economische delicten. 
In verband met de wijziging van dit artikel dienen ook de artikelen 13, 14 

en 16 van de Wet op de economische delicten, waarin naar bepaalde 
onderdelen van artikel 8 wordt verwezen, te worden gewijzigd. 

Memorie van toelichting 
Hoezeer het de Raad bekend is, dat het in de memorie van toelichting 

genoemde begrip «transactie» geregeld wordt gebezigd, vraagt hij zich af 
of, nu in die gevallen geen sprake is van een overeenkomst, het niet de 
voorkeur verdient te spreken van «afdoening buiten proces» of «schikking». 

De Raad geeft in overweging het gestelde op bladzijde 9, regels 5-8, 
betreffende het wegwerken van de achterstand van de tenuitvoerlegging 
van vrijheidsstraffen, voorzichtiger te formuleren. 

De Raad acht het minder overtuigend,om in het betoog, gegeven op 
bladzijde 8, als tweede reden, dat bevordering van het gebruik van de 
geldboete als straf geen doel op zichzelf is, het accent te leggen op het 
strikt formele karakter van een boete, die door de rechter wordt opgelegd. 
Het valt de Raad overigens op, dat op bladzijde 11, laatste volle alinea aan 
het begrip straf een betekenis wordt gegeven, welke het formele karakter 
van de straf verre te buiten gaat. 

Op bladzijden 12 onderaan en 13 bovenaan wordt een aanvullende reden 
genoemd voor schuldigverklaring zonder oplegging van straf, welke de 
Raad niet gelukkig acht. Kennelijk wordt daarbij een zeer hechte samenwerking 
verondersteld tussen de officier van justitie en de vreemdelingenautoriteiten. 
De Raad betwijfelt of deze idylle in overeenstemming met de praktijk kan 
worden geacht. Naar 's Raads mening verdient het aanbeveling deze 
passage te schrappen. Ook op bladzijde 70 (16de tot en met 18de regel van 
boven) ware de verwijzing naar het vreemdelingenrecht weg te laten. 

De op bladzijde 19 weergegeven motivering om de rechter niet de 
opdracht te geven om met de draagkracht rekening te houden voor zover 
hij dat met het oog op de beïnvloeding van het gedrag van de verdachte 
nodig acht, ondervindt bij de Raad bijval. 

Naar aanleiding van de invoering van boetecategorieën, zoals deze 
worden uiteengezet op de bladzijden 21 en 22, wijst de Raad erop dat de 
Algemene Wet inzake de douane en de accijnzen geldboeten kent waarvan 
het maximum wordt uitgedrukt in het bedrag van de ontdoken belasting, 
bij voorbeeld tienmaal dat bedrag. Zulk een boete kan mitsdien hoger zijn 
dan f 1 000 000. Het verdient overweging hieraan aandacht te schenken. 

Op bladzijde 34, negende regel van boven, wordt uiteengezet dat een 
deel van de op deze bladzijde gereleveerde kwesties vervalt of zijn belang 
verliest bij aanvaardig van de gedane voorstellen. De vraag kan worden 
gesteld of en zo ja, in hoeverre te zijner tijd aan het resterende deel 
aandacht zal worden geschonken. 
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Op bladzijde 54, tiende regel van onderen, wordt uiteengezet, dat artikel 
36f met uitzondering van het derde lid overeenkomt met het voorstel van 
de commissie. Uit de teksten van artikel 36f van het wetsontwerp en artikel 
36h van het voorstel van de commissie blijkt dit echter niet. 

Voor enkele redactionele kanttekeningen moge het college verwijzen 
naar de bij het advies behorende bijlage. 

De Raad van State geeft U in overweging het wetsontwerp te zenden aan 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal, nadat aan het vorenstaande 
aandacht zal zijn geschonken. 

De Vice-President van de Raad van State, 
M. Ruppert 

Eerste Kamer, zitting 1982-1983, 15012, nr. 31b 5 


