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18764 Herziening van de regeling betreffende de 
voorwaardelijke veroordeling en de voorwaardelijke 
invrijheidstelling 

OORSPRONKELIJKE TEKST VAN HET VOORSTEL VAN WET EN VAN DE 
MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS VOORGELEGD AAN DE RAAD VAN 
STATE EN VOOR ZOVER NADIEN GEWIJZIGD 

oorspronkelijke tekst 

I. WETSONTWERP 

artikel 14f, lid 1 die de voorwaarde 
heeft opgelegd 
lid 2 de in het vorige lid bedoelde 

artikel 14g, lid 2 bij het gerecht dat in 
eerste aanleg 

lid 3 kan het gerecht 
lid 4 wordt ingesteld 

artikel 15a, lid 2 in het vorige Md 

artikel 15c, lid 2 de vordering afwijst 

artikel 15d, 

gewijzigde tekst 

die de voorwaarde heeft gesteld de in 
het eerste lid bedoelde 

bij de griffie van het gerecht dat in 
eerste aanleg 

kan de rechter 
wordt ingediend 

in het eerste lid 

de vordering geheel of gedeeltelijk 
afwijst 

In gevallen waarin het gerechtshof 
een vordering geheel of gedeeltelijk 
afwijst kan het op verzoek van de 
veroordeelde hem een vergoeding ten 
laste van de Staat toekennen voor de 
schade die hij heeft geleden ten 
gevolge van vrijheidsbeneming, 
ondergaan uit hoofde van het tweede 
lid van artikel 15b. De artikelen 89, 
eerste lid, tweede volzin, derde, 
vierde en vijfde lid, en 90, 91 en 93 
van het Wetboek van Strafvordering 
zijn van overeenkomstige toepassing. 

II. MEMORIE VAN TOELICHTING 

Algemeen 

Punt 18. Oorspronkelijke tekst 

Nog een enkele opmerking ter 
afronding van het algemeen gedeelte 
van deze toelichting. 

Dit wetsontwerp beperkt zich tot 
een herziening van de bestaande 
regeling van de VI en VV. Een aantal 
verwante onderwerpen hebben wi j bij 
deze herziening niet betrokken, omdat 
die naar ons oordeel beter onderwerp 
van zelfstandige wetsontwerpen 
kunnen vormen. 

Zo hebben wij allereerst de regeling 
van de voorwaardelijke veroordeling 
en de voorwaardelijke invrijheidstel-
ling in het strafrecht voor jeugdigen 
(de artikelen 77w-dd Sr.) buiten 
beschouwing gelaten. Overeen 
algehele hernieuwing van het jeugdi-
genstrafrecht heeft de Commissie-An-
neveldt in 1982 een rapport uitge-
bracht, waarover thans nog nader 
beraad plaatsvindt. Wij geven er de 
voorkeur aan een herziening van dit 
gedeelte van het recht op zich zelf te 
bezien en geen deelonderwerpen 
daaruit bij andere wetgevingsprojec-
ten onder te brengen. 

In de tweede plaats staat het 
onderhavige wetsontwerp los van de 
voorstellen te komen tot dienstverle-
ning als alternatieve sanctie. Met 
betrekking tot de dienstverlening 
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heeft de Commissie alternatieve 
strafrechtelijke sancties (Commissie-
Van Andel) eerder gerapporteerd en 
worden thans experimenten gehouden 
in een aantal arrondissementen. Over 
de resultaten van die experimenten 
zal de Commissie-Van Buuren 
rapporteren, waarbij ook voorstellen 
met het oog op nieuwe wetgeving 
kunnen worden gedaan. Wij menen 
dat wetgeving ter invoering van het 
instituut van dienstverlening een 
zelfstandige beoordeling behoeft en 
los van de in dit wetsontwerp gedane 
voorstellen ware te beschouwen. 

Punt 18. Nieuwe tekst 

18. Ter afronding van het algemeen 
gedeelte van die toelichting zouden 
wij nog enkele opmerkingen willen 
maken. 

De wetgeving op het gebied van het 
straftoepassingsrecht is de laatste tijd 
sterk in beweging. Een der belangrijk-
ste herzieningen is tot stand gekomen 
bij de vaststelling van de Wet vermo-
genssancties in 1983, gericht op het 
terugdringen van de korte vrijheids-
straf en het geven van ruimere 
toepassing aan vermogenssancties. 
Bij die wet is de regeling van de 
geldboete, de verbeurdverklaring en 
de onttrekking aan het verkeer 
ingrijpend herzien. Een vervolgstuk 
op die wet vormt de Wet indeling 
boetecategorieën, waarbij alle 
delicten van het Wetboek van Straf-
recht en van enkele bijzondere wetten 
naar de maatstaven van het nieuwe 
artikel 23 Sr. in categorieën zijn 
onderverdeeld. 

Een herziening van de strafrechtelij-
ke maatregel van terbeschikkingstel-
ling van de regering vormt onderwerp 
van wetsontwerp 11 932, dat onlangs 
door de Tweede Kamer is aanvaard 
en naar verwachting binnenkort zou 
kunnen worden vastgesteld. 

De voorbereiding van de wettelijke 
invoering van dienstverlening als 
alternatieve sanctie is vergevorderd. 
Met betrekking tot dit onderwerp 
heeft de Commissie alternatieve 
sancties (de Commissie-Van Andel) 
reeds enige tijd geleden gerapporteerd 
en zijn vervolgens in een aantal 
arrondissementen experimenten in 
gang gezet. Ter begeleiding van die 
experimenten is een commissie 
ingesteld (de Commissie-Van Buuren), 
welke in juni 1984 haar eindadvies 
aan de ondergetekenden heeft 
aangeboden. Tegelijkertijd is een 
studie hieromtrent van het Weten-
schappelijk Onderzoek" en Documen-
tatiecentrum van het Ministerie van 

Justitie gepubliceerd. Uit de met de 
experimenten opgedane ervaringen is 
gebleken dat er veelbelovende 
perspectieven zijn voor een wettelijke 
invoering van het instituut van de 
dienstverlening als alternatieve 
sanctie. Met het opstellen van een 
dergelijke regeling is dan ook onlangs 
een begin gemaakt. Het komt ons 
voor dat die wetgeving zelfstandige 
beoordeling behoeft en los van de in 
dit wetsontwerp gedane voorstellen 
ware te beschouwen. Ook hebben wij 
de regeling van de voorwaardelijke 
veroordeling en de voorwaardelijke 
invrijheidstelling in het strafrecht 
voor jeugdigen (de artikelen 77-77dd 
Sr.) buiten beschouwing gelaten. 
Over een algehele hernieuwing van 
het jeugdigenstrafrecht heeft de 
Commissie-Anneveldt in 1982 een 
rapport uitgebracht, waarover thans 
nog nader beraad plaats vindt. Daar 
maken ook voorstellen omtrent het 
straftoepassingsrecht voor jeugdigen 
deel van uit. Wij geven er de voorkeur 
aan een herziening van het strafrecht 
voor jeugdigen op zich zelf te bezien 
en geen deelonderwerpen daaruit bij 
andere wetgevingsprojecten onder te 
brengen. 

Voorts is er een algehele herziening 
in voorbereiding van de wettelijke 
regeling van het gratierecht. Dit ter 
uitvoering van het voorschrift van 
artikel 122, eerste lid, van de herziene 
Grondwet. Deze herziening strekt er 
vooral toe de thans op het niveau van 
een algemene maatregel van Rijksbe-
stuur (de Gratieregeling 1976) vastge-
stelde voorschriften op het niveau van 
een wet in formele zin te brengen. 
Tenslotte zou in dit verband kunnen 
worden genoemd het wetsontwerp 
Overdracht tenuitvoerlegging straf-
rechtelijke beslissingen (kamerstukken 
18129), dat voorziet in een regeling 
van de overname van de tenuitvoer-
legging van buitenlandse strafrechte-
lijke beslissingen en de overdracht 
van de tenuitvoerlegging van Neder-
landse strafrechtelijke beslissingen 
naar het buitenland. Tussen deze 
wetten, wetsontwerpen en voorne-
mens neemt het onderhavige 
wetsontwerp een eigen plaats in. 
Zonder het verband met de hiervoor 
opgesomde regelingen uit het oog te 
verliezen, menen wi j , dat het onderha-
vige wetsontwerp een beoordeling op 
de eigen mérites verdient. Waar het 
wetsontwerp namelijk beoogt materië-
le wijzigingen in vergelijking tot de 
thans bestaande situatie te introduce-
ren, heeft dat betrekking op een 
gebied van de straftoepassingspraktijk, 
die niet of niet primair door de 

hiervoor genoemde regelingen wordt 
bestreken. Effecten van de voorgestel-
de nieuwe Vl-regeling zullen vooral 
merkbaar zijn ten aanzien van onvoor-
waardelijke vrijheidsstraffen of 
-strafgedeelten van meer dan zes 
maanden tot dertien en een halve 
maand. Van de materiële wijzigingen 
in de VV-regeling (dat wil zeggen de 
wijzigingen, die niet op de procedure 
van de tenuitvoerlegging betrekking 
hebben) biedt vooral de mogelijkheid 
om ook ten aanzien van gevangenis-
straffen van méér dan één jaar tot 
maximaal drie jaren gedeeltelijk 
voorwaardelijke veroordelingen op te 
leggen, nieuwe perspectieven. Juist 
deze effecten treden op in gebieden, 
waarop regelingen als de Wet vermo-
genssancties en de dienstverlening 
als alternatieve sanctie niet zijn 
gericht. Die regelingen beogen 
immers een verdere terugdringing 
van de korte vrijheidsstraf. De Vl-rege-
ling is ook voor het strafrecht voor 
jeugdigen niet van belang; gelet op 
de maximale hoogte van de in dezen 
toepasselijke sancties. 

Dat de wettelijke regeling van de 
maatregel van terbeschikkingstelling 
van de regering een geheel eigen 
doelstelling vervult wettigt om die 
reden al een zelfstandige beschouwing 
van een herziening van de daarop 
betrekking hebbende voorschriften. 

De regelingen van het gratierecht 
en van de internationale overdracht 
en overname van de tenuitvoerlegging 
van strafrechtelijke beslissingen 
vormen in wezen geen herziening van 
het bestaande straftoepassingsrecht 
doch zijn afgeleiden daarvan. 

Kortom, hoe belangrijk het ook 
moge zijn inzicht te hebben in de 
veelheid van wetsvoorstellen die 
betrekking hebben op deelgebieden 
van het Nederlandse straftoepassings-
recht, onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn die voorstellen niet. 
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oorspronkelijke tekst gewijzigde tekst 

DE ARTIKELEN 

Artikel I, onder D Artikel 15d, ten slotte, voorziet in 
een regeling van schadevergoeding in 
het geval dat de veroordeelde, 
hangende de beslissing van het 
gerechtshof op de vordering van het 
openbaar ministerie, na het tijdstip 
waarop hij voor vervroegde invrij-
heidstelling in aanmerking zou zijn 
gekomen in detentie is gehouden, 
doch het hof de vordering geheel 
afwijst of een andere datum van 
vervroegde invrijheidstelling bepaalt, 
die gelegen is vóór het tijdstip waarop 
de beslissing van het hof valt. In dat 
geval kan de veroordeelde op zijn 
verzoek een schadevergoeding 
worden toegekend op de voet van het 
bepaalde in de Tweede Afdeling A 
van het Eerste Boek van het Wetboek 
van Strafvordering, voor de vrijheids-
beneming, die hij na het uiteindelijk 
bepaalde tijdstip van vervroegde 
invrijheidstelling heeft ondergaan. 

Artikel II .... het rechtsgeding bij het kanton-
gerecht. Zij doet echter niet af aan de 
in artikel 395 Sv. aan de kantonrechter 
gegeven bevoegdheid mondeling 
vonnis te wijzen. 

SLOTBESCHOUWING 

Dit tekort, dat voor 1985 op 550 
manjaren wordt geschat (nog afgezien 
van het tijdelijk tekort als gevolg van 
de achterstanden met de tenuitvoer-
legging van lopende vonnissen), 
terwij l . . . . 

Dit tekort, dat voor 1985 op 550 
manjaren wordt geschat, terwijl ... 
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