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

ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE 

Bij kabinetsmissive van 5 juli 1984, nr. 
68, heeft Uwe Majesteit, op voordracht 
van de Minister van Justitie, mede 
namens de Staatssecretaris van 
Justitie, bij de Raad van State ter 
overweging aanhangig gemaakt een 
voorstel van wet met memorie van 
toelichting, houdende herziening van 
de regeling betreffende de voorwaar-
delijke veroordeling en de voorwaar-
delijke invrijheidstelling. 

1. Het voorstel van wet strekt ertoe 
om de bestaande regeling op het 
gebied van de voorwaardelijke 
veroordeling en van de voorwaardelij-
ke invrijheidstelling te herzien. Eerst 
in paragraaf 18 van het algemeen 
gedeelte van de memorie van toelich-
ting worden de voorstellen in verband 
gebracht met andere regelingen over 
straffen en maatregelen. Daar is 
melding gemaakt van de regeling van 
de voorwaardelijke veroordeling en 
de voorwaardelijke invrijheidstelling 
in het strafrecht voor jeugdigen en 
van de voorstellen tot een algehele 
herziening van het jeugdigenstrafrecht 
in het rapport van de Commissie-An-
neveldt. Voorts worden genoemd de 
voorstellen te komen tot dienstverle-
ning als alternatieve sanctie. 

De Raad van State is van oordeel 
dat deze korte aanduidingen niet 
toereikend zijn om een inzicht te 
geven in de betekenis van de onder-
havige voorstellen voor het geheel 

Aan de Koningin 

's-Gravenhage, 13 november 1984 

van het recht omtrent straffen en 
maatregelen. De Raad wijst erop dat 
dit recht in vrijwel al zijn onderdelen 
in beweging is. Na een intensief en 
langdurig overleg tussen de regering 
en de Staten-Generaal zijn bij de wet 
van 31 maart 1983 (Stb. 135) (Wet 
vermogenssancties) de regelingen ten 
aanzien van geldboete, verbeurdver-
klaring en onttrekking aan het verkeer 
grondig herzien. Daarbij is voorts de 
transactie uitgebreid. Een van de 
doeleinden van de nieuwe wet is het 
scheppen van mogelijkheden tot het 
terugdringen van de korte vrijheids-
straf. 

Bij de beraadslaging in de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal is bij 
herhaling de wenselijkheid van een 
wettelijke regeling van de zogenaamde 
alternatieve sancties benadrukt. Bij de 
mondelinge behandeling van het 
ontwerp van Wet vermogenssancties 
heeft de Minister van Justitie herhaald 
dat hij bleef streven naar «een 
spoedige bestendiging van de 
lopende experimenten in een wettelij-
ke regeling». De straf van «dienstver-
lening» zou vooral in aanmerking 
komen, «wanneer de aard en de ernst 
van het feit de oplegging van vermo-
genssancties niet toelaten en een 
gewone vrijheidsstraf minder verkies-
lijk is» (Handelingen Tweede Kamer 
der Staten-Generaal, 19 mei 1982, blz. 
3377). 

Ten aanzien van de maatregelen 
van onvoorwaardelijke en voorwaar-
delijke terbeschikkingstelling van de 
regering zijn voorstellen tot ingrijpen-
de herziening aanhangig; het wets-
ontwerp nr. 11 932 is onlangs de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal 
gepasseerd. 

Nu vrijwel alle regelingen ten 
aanzien van straffen en maatregelen 
hetzij kort geleden zijn herzien hetzij 
aan herziening in de naaste toekomst 
toe zijn, meent de Raad dat de 
onderhavige voorstellen in het brede 
verband van gereed gekomen of in 
voorbereiding zijnde herzieningen 
dienen te worden geplaatst. In dat 
brede verband dienen de onderteke-
naars van de memorie van toelichting, 
naar het oordeel van het college, ook 
hun zienswijze omtrent de functie van 
de straf te bepalen. In de memorie 
stellen zij voorop: «Een nieuwe visie 
op de doelstellingen en mogelijkheden 
van het straftoepassingsrecht ligt 
derhalve aan de onderhavige wets-
voorstellen niet ten grondslag» 
(paragraaf 1, punt 2, van het algemeen 
gedeelte). Niettemin spreken zij even 
verder over de maatschappelijke 
functie van de strafrechtelijke reactie: 
«enerzijds de behoefte aan repressie 
van ontoelaatbaar gedrag en ander-
zijds de wens tot voorkoming van 
herhalingen daarvan» (paragraaf 2, 
punt 3). In paragraaf 3, punt 11, komt 
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de psychologische betekenis van de 
strafoplegging op het moment van de 
veroordeling ter sprake. Deze heeft 
een «signaalfunctie». Heeft de 
strafoplegging deze functie vervuld 
«dan blijft - buiten het zicht van het 
publiek en vaak ook van de rechter -
de zorg voor de tenuitvoerlegging en 
gaan na verloop van tijd andere 
factoren steeds meer gewicht in de 
schaal leggen». 

De Raad meent dat deze in de 
memorie van toelichting verspreide 
opmerkingen niet voldoende inzicht 
geven in de aan de onderhavige 
voorstellen ten grondslag liggende 
opvattingen over de doeleinden van 
het straftoepassingsrecht. Het is het 
college ook opgevallen dat de Minister 
van Justitie, tijdens de beraadslaging 
over de ontwerp-Wet vermogenssanc-
ties in aansluiting op de schriftelijke 
stukken heeft gewezen op de functies 
van het recht «als vergelding, marke-
ring van de door de overtreding 
geschonden norm, oplossing van het 
door het strafbare feit teweeg gebrach-
te conflict en waarschuwing» (Hande-
lingen Tweede Kamer der Staten-Ge-
neraal, 19 mei 1982, blz. 3377). 

De vraag welke functies aan de straf 
dienen te worden toegekend is niet 
alleen van belang voor het goede 
begrip van het recht van straffen en 
maatregelen in het algemeen, maar 
houdt naar het oordeel van de Raad 
ook direct verband met de onderhavige 
voorstellen. In het bijzonder de 
voorgestelde vervanging van de 
voorwaardelijke door een vervroegde 
invrijheidstelling en de eventuele 
combinatie daarvan met een gedeel-
telijk voorwaardelijke gevangenisstraf, 
roept vragen omtrent de functie van 
de straf op. Dat aan de «signaalfunctie» 
zoveel betekenis zou moeten worden 
gehecht dat daarom die combinatie 
mogelijk dient te worden gemaakt, 
valt te betwijfelen. 

2. De Raad is van oordeel dat in de 
memorie van toelichting de redenen 
uiteengezet dienen te worden waarom 
aan dit wetsvoorstel voorrang is 
gegeven boven een regeling van de 
straf van dienstverlening. Weliswaar 
kan, zoals in de memorie van toelich-
ting (paragraaf 3, punt 16) is betoogd 
de thans voorgestelde regeling tot 
ontlasting van de capaciteit van het 
gevangeniswezen leiden, doch het 
college veronderstelt dat meer effect 
is te verwachten van een regeling van 
de straf van dienstverlening, die 
rechtstreeks dient tot het terugdringen 
van de korte vrijheidsstraf. Op het 
totaal van de opgelegde vrijheidsstraf-

fen is het aantal gevallen, waarin een 
vrijheidsstraf van één jaar of langer is 
opgelegd, klein te noemen. De Raad 
acht het overigens wenselijk dat een 
bij de tijd zijnd overzicht van de 
toepassing van de vrijheidsstraffen in 
de memorie van toelichting wordt 
opgenomen. 

3. In de voorgestelde regeling 
omtrent de voorwaardelijke straffen is 
geen onderscheid gemaakt tussen de 
verschillende soorten van straf. Ook 
in dit opzicht doet zich het ontbreken 
van een beschouwing over de functie 
van de straf gevoelen. Naar het 
oordeel van de Raad zou daarin bij 
voorbeeld tot uitdrukking kunnen 
komen dat, naarmate de ernst van de 
inbreuk geringer is, de functies van de 
straf minder complex zijn. Zo zal, 
blijkens de geschiedenis van de Wet 
vermogenssancties, bij lichte geldboe-
ten niet of nauwelijks acht geslagen 
worden op de persoonlijke omstandig-
heden van de dader. 

De Raad vraagt zich dan ook af of 
de regeling van de gehele of gedeelte-
lijke tenuitvoerlegging van enkel een 
voorwaardelijke geldboete niet 
vereenvoudigd dient te worden. 
Ingevolge artikel 398, sub 14o, van het 
Wetboek van Strafvordering blijft, 
indien de kantonrechter een (gedeel-
telijk) voorwaardelijke geldboete 
oplegt, betekening daarvan achterwe-
ge. Volgens het wetsvoorstel zou, 
indien het openbaar ministerie de 
tenuitvoerlegging van de geldboete 
meent te moeten vorderen, de 
procedure van de nieuwe artikelen 
14g en volgende van het Wetboek van 
Strafrecht moeten worden gevolgd. 
De Raad meent dat, wellicht voor alle 
geldboeten, doch in ieder geval voor 
die welke de kantonrechter en wellicht 
ook de politierechter oplegt, in een 
eenvoudiger procedure ware te 
voorzien. 

4. In paragraaf 2, punt 4, van het 
algemeen deel van de memorie van 
toelichting is de vraag opgeworpen of 
er, gelet op de verruimde mogelijkhe-
den tot voorwaardelijke veroordeling, 
nog reden is de voorwaardelijke 
invrijheidstelling te handhaven. De 
Raad meent dat deze vraagstelling 
nuancering behoeft. Immers, het gaat 
er niet alleen om of de voorwaardelijke 
invrijheidstelling als instituut moet 
worden «gehandhaafd», maar mede 
om de vraag of als novum geïntrodu-
ceerd dient te worden dat, terwijl de 
rechter bepaalt of en in welke mate 
van tenuitvoerlegging van de door 
hem opgelegde straf wordt afgezien, 

niettemin het onvoorwaardelijk 
gedeelte van de straf, voor het einde 
van de door de rechter bepaalde duur, 
expireert. 

De Raad kan zich verenigen met het 
voorstel de rechter de bevoegdheid te 
verlenen om een gevangenisstraf tot 
maximaal 3 jaar tot maximaal één 
derde gedeelte voorwaardelijk op te 
leggen. 

Dat dan vervolgens het onvoorwaar-
delijk opgelegde gedeelte vervroegd 
wordt beëindigd, tenzij de rechter op 
vordering van het openbaar ministerie 
anders beslist op de in de wet genoem-
de gronden, ligt minder voor de hand. 
Dit voorstel zou dan ook, naar het 
oordeel van de Raad, met sterke 
argumenten moeten worden gestaafd. 

De Raad meent dan ook dat het 
hierbesproken deel van de voorstellen 
bezwaren ontmoet, indien de noodzaak 
daarvan niet meer overtuigend kan 
worden aangetoond. 

5. De voorgestelde regels van 
procesrecht in de artikelen 14e—14j 
van het Wetboek van Strafrecht 
sluiten, naar het oordeel van de Raad, 
niet goed aan bij de bepalingen 
betreffende het rechtsgeding bij het 
kantongerecht in het Wetboek van 
Strafvordering. Zoals hiervoor reeds 
is opgemerkt vindt in geval van een 
(gedeeltelijk) voorwaardelijke veroor-
deling tot een geldboete geen beteke-
ning plaats, terwijl artikel 14e voor 
alle gevallen betekening voorschrijft. 
Zodanige betekening wordt ook 
voorgeschreven voor alle gevallen 
waarin de rechter een bevel tot 
tenuitvoerlegging geeft. Dat bevel 
wordt volgens artikel 14j bij schriftelijk 
vonnis gegeven, terwijl de kantonrech-
ter overigens als regel met een 
mondelinge uitspraak kan volstaan. 
De Raad acht een aanvulling van titel 
VIII van het Tweede Boek van het 
Wetboek van Strafvordering nodig. 

6. Volgens de toelichting op artikel 
15c van het Wetboek van Strafrecht 
kan het Gerechtshof te Arnhem de in 
dat artikel bedoelde vordering van het 
openbaar ministerie ook «niet ten 
volle» afwijzen. Voor dat geval is het 
tweede lid van artikel 15c in het 
bijzonder geschreven. In de toelichting 
is opgemerkt dat bij volledige afwijzing 
de vervroegde invrijheidstelling 
plaatsvindt, waarvoor als datum 
wordt bepaald de dag die uit het 
bepaalde in artikel 15 voortvloeit. De 
Raad vraagt zich af of deze regel geen 
uitzondering lijdt indien het gerechts-
hof beslist nadat de datum die uit de 
wet voortvloeit is verstreken. Dit kan 
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het geval zijn indien een late vordering 
ingevolge de laatste volzin van artikel 
15b wel ontvankelijk is, doch niettemin 
wordt afgewezen. De Raad meent dat 
in artikel 15c, tweede lid, voor «afwijst» 
ware in te voegen: geheel of gedeel-
telijk. Voorts meent het college dat te 
voorzien ware in de mogelijkheid dat 
het gerechtshof een schadeloosstelling 
bepaalt voor het geval de vordering 
geheel is afgewezen, terwijl intussen 
de datum van vervroegde invrijheid-
stelling reeds is verstreken. 

7. Voor enkele redactionele kantte-
keningen moge het college verwijzen 
naar de bij het advies behorende 
bijlage. 

De Raad van State geeft U in 
overweging het voorstel van wet te 
zenden aan de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal, nadat met het 
vorenstaande rekening zal zijn 
gehouden. 

De Vice-President 
van de Raad van State, 
W. Scholten 

Lijst van redactionele kanttekeningen, 
behorende bij het advies nr. 
W03 84.0336/05 4.46 van de Raad van 
State van 13 november 1984 

- Ad artikel 14f, eerste lid. 
Omwille van de uniformiteit ware in 

dit artikellid te spreken van «gesteld» 
in plaats van: opgelegd. 

- Ad artikel 14f, tweede lid. 
Gelet op punt 7 van de Aanwijzingen 

voor de wetgevingstechniek ware de 
aanduiding «het vorige lid» te vervan-
gen door: het eerste lid. 

- Ad artikel 14g, tweede, derde en 
vierde lid. 

Omwille van de uniformiteit ware in 
de tweede volzin van het tweede lid, 
alsook in het derde lid, te spreken van 
«de rechter» in plaats van: het 
gerecht. 

Voorts ware in het vierde lid het 
woord «ingesteld» te vervangen door: 
ingediend. 

- Ad artikel 15a, tweede lid. 
Gelet op punt 7 van de Aanwijzingen 

voor de wetgevingstechniek ware de 
aanduiding «het vorige lid» te wijzigen 
in: het eerste lid. 
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