
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 
Vergaderjaar 1984-1985 

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

NADER RAPPORT 

Blijkens de mededeling van de 
Directeur van Uw Kabinet van 5 juli 
1984, nr. 69, machtigde Uwe Majesteit 
de Raad van State zijn advies betref-
fende het bovenvermelde voorstel 
rechtstreeks aan de eerste ondergete-
kende te doen toekomen. Dit advies, 
gedateerd 13 november 1984, nr. WO 
3.84.0336/05.4.46, mogen wij U hierbij 
aanbieden. 

1. Na er op gewezen te hebben, dat 
dit wetsvoorstel een plaats inneemt 
tussen verscheidene onlangs tot 
stand gekomen of in voorbereiding 
zijnde herzieningen van het geheel 
van het recht omtrent straffen en 
strafrechtelijke maatregelen, spreekt 
de Raad van State als zijn oordeel uit, 
dat in de memorie van toelichting 
onvoldoende het verband tussen de 
verschillende herzieningen tot 
uitdrukking komt. De Raad wijst 
hierbij op de vorig jaar tot stand 
gekomen Wet vermogenssancties, 
waarbij de regeling ten aanzien van 
de geldboete, de verbeurdverklaring 
en de onttrekking aan het verkeer 
grondig is herzien, op de aangekondig-
de wettelijke regeling van dienstverle-
ning als alternatieve sanctie, op de 
wetsvoorstellen tot herziening van de 
voorschriften op het gebied van de 
terbeschikkingstelling en op de 
aanzet, die is gegeven om te komen 
tot een herziening van het jeugdigen-
strafrecht. De hier en daar in de 
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memorie van toelichting aan deze 
andere herzieningsvoorstellen 
terloops gewijde opmerkingen acht 
de Raad ontoereikend. 

Het college meent bovendien dat de 
ondergetekenden in dit verband hun 
zienswijze tot uitdrukking dienen te 
laten komen omtrent de functie van 
de straf in het algemeen, omtrent de 
doeleinden van het straftoemetings-
recht. 

De Raad wijst er op dat beschouwin-
gen van dien aard wel bij de parlemen-
taire behandeling van de Wet vermo-
genssancties van regeringswege zijn 
gegeven, zowel tijdens de schriftelijke 
voorbereiding (met name in de 
memorie van antwoord op het 
voorlopig verslag van de vaste 
Commissie voor Justitie van de 
Tweede Kamer) als tijdens de monde-
linge beraadslagingen in de Tweede 
Kamer. 

De Raad acht een dergelijke algeme-
ne beschouwing van direct belang 
voor de beoordeling van een aantal 
concrete onderdelen van de onderha-
vige wetsvoorstellen, in het bijzonder 
het voorstel om in gevallen waarin de 
rechter een gedeeltelijk voorwaardelij-
ke gevangenisstraf heeft opgelegd 
over het onvoorwaardelijk gedeelte 
daarvan alsnog de regeling van de 
vervroegde invrijheidstelling toe te 
passen. In punt 4 van zijn advies komt 
de Raad op dit voorstel terug, stellende 
dat dit systeem, zo het niet overtuigen-

der wordt onderbouwd, bezwaren 
ontmoet. 

De ondergetekenden hebben in 
deze kritiek van de Raad aanleiding 
gevonden om de memorie van 
toelichting (punt 18) aan te vullen met 
een beschouwing, waarin dit wets-
voorstel meer structureel in verband 
wordt gebracht met andere recente of 
in voorbereiding zijnde herzieningen 
van het straftoepassingsrecht. Daarin 
komt tot uitdrukking dat de in dit 
wetsontwerp geregelde materie zich 
heel wel leent voor een zelfstandige 
beoordeling omdat het vooral nieuwe 
effecten teweeg zal brengen op 
terreinen, die niet door de andere 
herzieningen worden bestreken, te 
weten op het gebied van de oplegging 
en tenuitvoerlegging van vrijheids-
straffen van meer dan zes maanden 
(waar het de regeling van de VI 
betreft), resp. van gevangenisstraffen 
van meer dan één jaar (waar het de 
VV betreft). 

In de memorie van toelichting 
hebben wij gesteld, dat aan het 
wetsontwerp niet een nieuwe visie op 
de doelstellingen en mogelijkheden 
van het straftoepassingsrecht ten 
grondslag ligt. Wanneer in het 
navolgende, ter voldoening aan de 
wens van de Raad van State, enige 
beschouwingen aan die doelstellingen 
worden gewijd, dient voorop gesteld 
te worden dat achter die beschouwin-
gen geen wezenlijk andere visie 
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schuilgaat, dan de visie welke van 
regeringswege bij de behandeling van 
de Wet vermogenssancties is geëta-
leerd. Duidelijk dient te zijn dat het 
onderhavige wetsvoorstel beoogt de 
wetgeving met de maatschappelijke 
ontwikkelingen gelijke tred te laten 
houden, zonder overigens aan de 
geleidelijke voortgang van die 
ontwikkelingen bij voorbaat belemme-
ringen op te werpen. 

Het is een gemeenplaats te consta-
teren dat het geldende strafrecht aan 
de straf als instituut niet één, maar 
meerdere functies toekent. Het 
strafrecht is niet een geheel en de 
door het strafrecht ter beschikking 
gestelde instrumenten strekken er toe 
om op uiteenlopende wijzen en voor 
verschillende doeleinden te kunnen 
worden aangewend. In het bestaan en 
het toepassen van het strafrecht 
spelen doelstellingen als normbeves-
tiging, generale preventie, conflictop-
lossing en vergelding telkens in 
afwisselende mate een rol. 

Het gewicht van deze belangen kan 
verschillen naar gelang de aard van 
de feiten. Zo zullen bij lichtere vormen 
van criminaliteit, die doorgaans met 
een geldboete of door middel van een 
transactie worden afgedaan, en 
recentelijk ook door dienstverlening, 
dikwijls doelstellingen gericht op 
gedragsbeïnvloeding en conflictoplos-
sing voorop staan. Ook zijn de 
verschillende functies van de straf wel 
te onderscheiden aan de hand van 
categorieën van delicten. De straf kan 
verschillende functies hebben wan-
neer het gaat om reacties op vermo-
gensdelicten, delicten tegen de 
persoonlijke integriteit, om culpose 
delicten of delicten tegen de openbare 
orde of de veiligheid van de staat. In 
het ene geval prevaleert de behoefte 
aan normbevestiging, in het andere 
de drang tot verevening of de zorg 
voor rechtsherstel. 

Dat ons Wetboek van Strafrecht en 
de bijzondere strafwetten in dit 
opzicht niet door één allesoverheer-
sende leer omtrent de functie van de 
straf worden beheerst, zal niemand 
bestrijden, tenzij men de verschillende 
grondslagen zou samenbrengen 
onder de noemer van een «vereni-
gingstheorie», die ruimte voor 
uiteenlopende doelstellingen laat (vlg. 
D. Hazewinkel-Suringa, Inleiding tot 
de studie van het Nederlandse 
strafrecht, achtste herziene druk, blz. 
686e.ven 701). 

Ter beschouwing van het onderha-
vige wetsontwerp is het wellicht 
nuttig te onderkennen dat er onder-
scheid te maken valt tussen een 

theorie van het met straf bedreigen, 
een theorie van het straftoemeten en 
een theorie van het tenuitvoerleggen 
van straf, en dat de grondslagen, 
waarop die theorieën berusten niet 
dezelfde behoeven te zijn (vgl. Th. W. 
van Veen, Sleutelen aan de verdachte 
of rechttoe, rechtaan vergelden? 
Proces, 1972, blz. 115). De beslissing 
om door middel van wetgeving straf 
te stellen op bepaalde gedragingen 
zal in hoofdzaak haar grondslag 
vinden in overwegingen, gericht op 
generale preventie. Rechterlijke 
beslissingen over het opleggen van 
straf zullen, afhankelijk van de aard 
van het delict en de omstandigheden 
waaronder dat is begaan, door andere 
overwegingen kunnen worden 
beheerst, waarbij factoren een rol 
kunnen spelen die bij de strafbedrei-
ging en bij de tenuitvoerlegging van 
de straf niet voorop staan, zoals de 
markering van de door het delict 
geschonden norm (de «signaalfunc-
tie»), de waarschuwing of de verant-
woordelijkstelling van de dader. 

Komt het aan op de tenuitvoerleg-
ging van straf, in het bijzonder van de 
vrijheidsstraf, dan treden, naast de 
overwegingen waarop de rechterlijke 
beslissing berust, doelstellingen naar 
voren, gericht op het herstel van de 
relatie tussen de veroordeelde en de 
maatschappij. Doelstellingen, die niet 
alleen strekken ten belange van de 
veroordeelde, maar ook van de 
maatschappij. 

Het onderhavige wetsontwerp 
herziet de bestaande regeling van de 
voorwaardelijke veroordeling en van 
de voorwaardelijke invrijheidstelling. 
De voorwaardelijke veroordeling 
behoort tot het gebied van de straftoe-
meting, de voorwaardelijke (of zoals 
nu wordt voorgesteld, de vervroegde) 
invrijheidstelling tot dat van de 
tenuitvoerlegging van (vrijheids-)straf. 
De voorgestelde herziening van de 
regeling van de voorwaardelijke 
veroordeling zal materieel twee 
merkbare effecten hebben. Ten eerste 
voor wat betreft de mogelijkheid om 
een voorwaardelijke veroordeling 
gedeeltelijk te herroepen. Dit is te 
beschouwen als een door praktijkbe-
hoeften ingegeven verfijning van de 
reactiemogelijkheden van de rechter 
op het niet of niet ten volle nakomen 
van de gestelde voorwaarden en 
vormt geen wezenlijke ingreep in het 
bestaande instituut. Ten tweede is 
daar de voorgestelde uitbreiding van 
het toepassingsgebied tot gevangenis-
straffen van meer dan één jaar tot ten 
hoogste drie jaren. Door deze uitbrei-
ding worden de nuanceringsmogelijk-

heden voor de rechter bij zijn straftoe-
meting ter zake van middelzware 
misdrijven verruimd. Bij strafopleggin-
gen in deze orde van grootte (1-3 
jaren) gaat het doorgaans om gevallen, 
waarin weliswaar een betrekkelijk 
ernstig misdrijf is gepleegd, waarvoor 
een daadwerkelijke repressie niet kan 
uitblijven, maar waarin tevens dikwijls 
heil te verwachten kan zijn van met de 
strafoplegging na te streven speciaal 
preventieve effecten. Daartoe kan de 
mogelijkheid een gedeelte van de 
straf voorwaardelijk op te leggen 
instrumenteel zijn. In gevallen waarin 
nog hogere strafopleggingen gebrui-
kelijk zijn, zal er voor dergelijke 
verwachtingen doorgaans minder 
aanleiding zijn, bij voorbeeld omdat 
het om een duidelijk eenmalig exces 
gaat (levensdelicten) of omdat er 
sprake is van doorgewinterde, harde 
criminaliteit. Daar komt bij, dat een 
(gedeeltelijk) voorwaardelijke veroor-
deling haar zin verliest, wanneer het 
tijdstip waarop het feit is gepleegd of 
wordt berecht en het tijdstip waarop 
een gestelde proeftijd zou verstrijken 
te ver uiteen zouden komen te liggen. 

De voorwaardelijke/vervroegde 
invrijheidstelling behoort, zoals 
gezegd, tot het gebied van het 
straftoepassingsrecht en dient als 
zodanig dienstbaar te zijn aan de 
doelstellingen van dat rechtsgebied. 

Dit instituut is alleen toepasselijk op 
lange en middellange vrijheidsstraffen, 
dat wil zeggen op straffen, waardoor 
de veroordeelde voor betrekkelijk 
lange tijd van de maatschappij wordt 
afgescheiden en daardoor met 
«terugkeer»-problemen geconfron-
teerd kan worden, die voor de 
kortgestrafte niet gelden. De voorge-
stelde verlaging van de ondergrens 
van de toepasselijkheid van de VI 
regeling van negen naar zes maanden 
berust, zoals in de memorie van 
toelichting is uiteengezet, niet op 
principiële overwegingen, maar op 
overwegingen van redelijkheid en 
billijkheid. De zes maanden grens 
vormt overigens wel in die zin een 
afscheiding met het terrein van de 
lichtere criminaliteit, dat daar aanvan-
kelijk de bovengrens is gesteld van 
het toepassingsgebied van de experi-
mentele dienstverlening en de grens 
ligt van de straftoemetingsbevoegdhe-
den van de politierechter en de 
kinderrechter. 

De voorgestelde omvorming van de 
voorwaardelijke invrijheidstelling in 
vervroegde invrijheidstelling is 
wellicht doctrinair een hele stap, doch 
in de praktijk niet, omdat, zoals de 
memorie van toelichting omstandig 
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betoogt, de VI praktisch tot een recht 
is uitgegroeid, waarop slechts bij 
hoge uitzondering inbreuk wordt 
gemaakt. De rechter calculeert dit in 
zijn huidige straftoemetingsbeleid 
reeds in. De mogelijkheid om een 
vervroegde invrijheidstelling u i t te 
stellen is overigens in onze voorstellen 
opgenomen. 

Bij de bestaande stand van zaken 
kan met recht worden gesteld dat het 
instituut van de VI als instrument van 
het straftoepassingsrecht, strekkende 
tot de verkorting van een door de 
rechter opgelegde duurzame vrijheids-
straf, primair is geworden tot een 
maatregel van openbare orde (vgl. 
Hazewinkel-Suringa, op. cit. blz. 520), 
dat wil zeggen een maatregel waaruit 
het belang van de maatschappij 
spreekt bij het bevorderen van de 
kansen op herstel van haar relatie met 
veroordeelden tot duurzame vrijheids-
straffen. Daarin ligt onzes inziens de 
primaire functie van dit instituut. 

Bezien in het licht van de hierboven 
geschetste pluriforme functionaliteit 
van de straf naar gelang het moment 
waarop deze wordt opgelegd en de 
periode waarover deze wordt tenuit-
voergelegd, zien wij er geen enkel 
bezwaar in, dat verschillende doelstel-
lingen gecombineerd worden nage-
streefd; meer concreet, dat het gebied 
waarop het instrument van de 
(gedeeltelijk) voorwaardelijke veroor-
deling werkzaam is gedeeltelijk wordt 
overlapt door het gebied waarop het 
instituut van de vervroegde invrijheid-
stelling functioneert. 

De bezwaren, die de Raad van State 
signaleert tegen de uit het wets-
ontwerp voortvloeiende consequentie 
dat over het door de rechter onvoor-
waardelijk opgelegde gedeelte van 
een deels voorwaardelijke straf een 
vervroegde invrijheidstelling wordt 
toegepast, volgens de sleutel van het 
in artikel 15 van het wetsontwerp 
bepaalde, delen wij dan ook niet. Een 
geheel novum is dit overigens niet, 
omdat, zoals in de memorie van 
toelichting is vermeld, ook thans 
reeds bij de aaneengesloten tenuit-
voerlegging van een reeks onvoor-
waardelijke gedeelten van deels 
voorwaardelijk opgelegde gevangenis-
straffen - wanneer de som van die 
reeks het totaal van dertien en een 
halve maand overschrijdt - de 
Vl-berekening uitsluitend over deze 
onvoorwaardelijke strafgedeelten 
geschiedt en de voorwaardelijke 
gedeelten daarbij buiten beschouwing 
blijven. 

Wij hopen met de hierboven 
gegeven uiteenzettingen voldoende te 

zijn tegemoet gekomen aan de wens 
van de Raad een en ander nader met 
argumenten te staven. 

2. De Raad van State meent dat in 
de memorie van toelichting dient te 
worden uiteengezet waarom aan dit 
wetsvoorstel voorrang is gegeven 
boven een regeling van de straf van 
dienstverlening. De Raad wijst er in 
dit verband op vooral van dat laatste 
een belangrijk effect op de capaciteits-
druk, waaraan het gevangeniswezen 
onderhevig is, te verwachten, omdat 
die straf zal strekken tot het terugdrin-
gen van de korte vrijheidsstraf, welke 
wegens de grote aantallen, waarin zij 
wordt opgelegd, voor een groot deel 
die capaciteitsdruk bepaalt. 

Er is hier niet zo zeer sprake van het 
geven van voorrang aan het onderha-
vige wetsvoorstel boven de regeling 
van de dienstverlening, als wel van de 
omstandigheid dat de voorbereidende 
studies, die aan het onderhavige 
wetsontwerp ten grondslag liggen, 
eerder gereed waren dan de studies, 
experimenten en evaluaties, die ter 
voorbereiding van de wetgeving tot 
regeling van de alternatieve sanctie 
van dienstverlening strekken. 

Het rapport van de Commissie-Van 
Veen is in april 1982 aangeboden, 
terwijl het eindrapport van de Commis-
sie-Van Andel in juli 1983 werd 
uitgebracht. Nadat de daaromtrent 
ingewonnen adviezen waren ontvan-
gen kon onmiddellijk met de voorbe-
reiding van het onderhavige wets-
ontwerp worden begonnen. Zoals 
bekend zijn naar aanleiding van het 
interim-rapport van de Commissie-Van 
Andel inzake dienstverlening in een 
aantal arrondissementen experimen-
ten met deze alternatieve sanctie in 
gang gezet, onder begeleiding van 
een speciaal daartoe ingestelde 
Commissie (de Commissie-Van 
Buuren). Die Commissie heeft eerst 
zeer onlangs, toen het onderhavige 
wetsvoorstel reeds aan u was aange-
boden ter verkrijging van het advies 
van de Raad van State, aan ons 
gerapporteerd. Tegelijkertijd is een op 
deze dienstverleningsexperimenten 
gerichte studie van het WODC 
afgerond en gepubliceerd. Uit het 
eindadvies van de Commissie-Van 
Buuren en de WODC-studie is gebleken 
dat de dienstverlening als alternatieve 
sanctie levensvatbaar is en is duidelijk 
geworden op welke uitgangspunten 
de formalisering van dit instituut zou 
dienen te stoelen. 

Nu de over het eindrapport van de 
Commissie-Van Buuren gehouden 
consultatieronde is voltooid, is 
onlangs een aanvang gemaakt met 

het opstellen van een wettelijke 
regeling, waaraan thans met bekwame 
spoed wordt gewerkt. Ons voornemen 
is er op gericht nog dit parlementaire 
jaar een wetsvoorstel gereed te 
hebben. Aangezien, zoals in het 
voorgaande werd uiteengezet, de 
effecten van de voorstellen tot 
wijziging van de wettelijke regeling op 
het gebied van de voorwaardelijke 
veroordeling en de voorwaardelijke 
invrijheidstelling zich vooral zullen 
doen gevoelen op een ander gebied 
van het straftoemetingsrecht dan het 
gebied waarop de dienstverlening een 
functie zal vervullen, hebben wij 
gemeend dat er geen reden was met 
het indienen van de eerstbedoelde 
voorstellen te wachten totdat de 
voorbereiding van de wetsvoorstellen 
met betrekking tot de dienstverlening 
geheel zou zijn afgerond. 

Wij zouden het integendeel toejui-
chen als het onderhavige wetsvoorstel 
met voortvarendheid zou worden 
behandeld en op korte termijn zou 
kunnen worden vastgesteld. 

De Raad van State acht het overigens 
wenselijk dat in de memorie van 
toelichting een actueel overzicht van 
de toepassing van vrijheidsstraffen 
wordt opgenomen. Aldus kan aan de 
hand daarvan een duidelijker beeld 
worden verkregen van de te verwach-
ten effecten van het wetsvoorstel. Wij 
nemen deze suggestie van de Raad 
gaarne over en hebben een overzicht 
als door het college bedoeld als 
bijlage bij de memorie gevoegd. 
Daaruit blijkt, dat het plaatsbeslag dat 
de tenuitvoerlegging van de langere 
gevangenisstraffen (van 6 maanden 
tot 3 jaren) op het gevangeniswezen 
legt, inmiddels meer dan twee keer zo 
groot is geworden als het plaatsbeslag 
voor de korte vrijheidsstraf. Die 
tendens lijkt zich, mede als gevolg 
van de thans lopende experimenten 
met de dienstverlening, verder voort 
te zetten. 

3. De Raad wijst er op dat in de 
voorgestelde regeling omtrent de 
voorwaardelijke straffen geen onder-
scheid is gemaakt tussen de verschil-
lende soorten van straf. De Raad 
meent dat daartoe aanleiding kan zijn, 
met name om een vereenvoudiging te 
bewerkstelligen van de regeling van 
de gehele of gedeeltelijke tenuitvoer-
legging van de straffen die uitsluitend 
uit geldboete bestaan. Het college zou 
dat verder gepreciseerd willen zien tot 
gevallen waarin de geldboete door de 
kantonrechter of de politierechter is 
opgelegd. 
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Wij wijzen er allereerst op, dat er 
wel degelijk enig onderscheid wordt 
gemaakt tussen gevangenisstraf en 
geldboete, in die zin, dat geldboeten 
te allen tijde, ongeacht de hoogte 
daarvan, geheel of gedeeltelijk 
voorwaardelijk kunnen worden 
opgelegd, terwijl bij gevangenisstraf-
fen wordt genuanceerd. 

Straffen tot één jaar kunnen geheel 
voorwaardelijk worden opgelegd, 
straffen van meer van een jaar tot ten 
hoogste drie jaren kunnen slechts 
gedeeltelijk voorwaardelijk worden 
opgelegd, namelijk tot maximaal een 
derde gedeelte, en straffen van meer 
dan drie jaren kunnen niet voorwaar-
delijk worden opgelegd. Het wets-
ontwerp bouwt wat dit betreft voort 
op de thans geldende regeling, die 
voor wat de geldboeten betreft op dit 
punt hetzelfde luidt en een geheel of 
gedeeltelijk voorwaardelijke veroorde-
ling tot gevangenisstraffen tot ten 
hoogste één jaar voorziet, doch voor 
langere gevangenisstraffen uitsluit. 
De Raad adstrueert zijn voorstel de 
regeling van de gehele of gedeeltelijke 
tenuitvoerlegging van straffen die 
uitsluitend uit geldboete bestaan te 
vereenvoudigen met een verwijzing 
naar artikel 398, onder 14°, van het 
Wetboek van Strafvordering. Volgens 
de Raad zou ingevolge die bepaling, 
wanneer de kantonrechter een 
(gedeeltelijk) voorwaardelijke geldboe-
te oplegt, betekening daarvan achter-
wege blijven. Eenzelfde gang van 
zaken zou de Raad voor de tenuitvoer-
legging van zulke geldboeten, gelast 
ingevolge de voorgestelde artikelen 
14g en volgende voorstaan. 

Het komt ons voor dat hier een 
misverstand in het spel is. Ingevolge 
artikel 398, onder 14°, van het Wetboek 
van Strafvordering dient de in artikel 
366 van dat Wetboek bedoelde 
betekening nu juist wel te geschieden 
in de gevallen waarin de kantonrechter 
ten aanzien van de verdachte artikel 
14a van het Wetboek van Strafrecht 
heeft toegepast. Artikel 14a Sr heeft 
zowel in de bestaande als in de 
voorgestelde versie ook betrekking op 
voorwaardelijke veroordelingen tot 
enkel geldboeten. 

Het komt ons dan ook voor, dat aan 
artikel 398 Sv geen argumenten voor 
een vereenvoudiging van de beteke-
ningsvoorschriften in de voorgestelde 
artikelen 14h en 14j Sr kunnen 
worden ontleend. Wij wijzen er 
overigens wel op, dat de Tweede 
Kamer inmiddels heeft ingestemd met 
wetsontwerp 18 324, waarin wordt 
voorgesteld het tweede lid van artikel 
366 Sv te laten vervallen. Te verwach-
ten is dat dat ontwerp spoedig tot wet 
kan worden verheven. Aldus zal wel 

een zekere vereenvoudiging van de 
betekeningsvoorschriften zijn bewerk-
stelligd, welke ook op de voorgestelde 
artikelen 14h en 14j Sr haar weerslag 
zal hebben. 

4. Wij hebben er met voldoening 
van kennis genomen, dat de Raad van 
State zich kan verenigen met het 
voorstel de rechter de bevoegdheid te 
verlenen om een gevangenisstraf tot 
maximaal drie jaren tot maximaal 
éénderde gedeelte voorwaardelijk op 
te leggen. De bezwaren van de Raad 
tegen het door het wetsvoorstel 
daaraan verbonden gevolg, dat over 
het aldus onvoorwaardelijk opgelegde 
gedeelte alsnog strafverkorting door 
toepassing van vervroegde invrijheid-
stelling plaatsvindt, hebben wij 
hierboven, onder punt 1 van dit 
rapport, reeds besproken. 

5. De Raad van State meent dat de 
in de artikelen 14e—14j van het 
Wetboek van Strafrecht voorgestelde 
procesvoorschriften niet goed 
aansluiten bij de bepalingen betreffen-
de het rechtsgeding bij het kantonge-
recht in Titel VIM van het Tweede Boek 
van het Wetboek van Strafvordering. 
Hierboven hebben wij reeds er op 
gewezen, dat de opmerking van de 
Raad over de betekening van een 
door de kantonrechter opgelegde 
voorwaardelijke veroordeling tot een 
geldboete onzes inziens op een 
misverstand berust. Voorts meent de 
Raad dat uit het voorgestelde artikel 
14j Sr voortvloeit, dat het bevel tot 
tenuitvoerlegging altijd schriftelijk 
moet worden gegeven, terwijl de 
kantonrechter overigens als regel met 
een mondeling vonnis kan volstaan. 
Nu bepaalt het voorgestelde artikel 
14j Sr geenszins met zoveel woorden 
dat een last tot tenuitvoerlegging bij 
schriftelijk vonnis moet worden 
gegeven en evenmin is dit het geval 
met het voorgestelde artikel 361a Sv. 
Artikel 14j Sr verlangt slechts dat de 
last tot tenuitvoerlegging met redenen 
is omkleed. Dat zou weliswaar gezien 
kunnen worden als een afwijking van 
het bepaalde in artikel 395, eerste lid, 
tweede volzin, Sv, doordat aldus 
bepaalde motiveringsvoorschriften, 
als bedoeld in het derde en vijfde lid 
van artikel 359 Sv weer zouden 
worden geactiveerd, doch daaruit kan 
onzes inziens niet worden geconclu-
deerd, dat de kantonrechter in dezen 
niet bij mondelinge beslissing op een 
vordering van het openbaar ministerie 
zou kunnen beslissen. 

Wij hebben gemeend er goed aan 
te doen dit standpunt in de toelichting 
op het voorgestelde artikel 361a Sv te 
verduidelijken. Een aanvulling van 

Titel VIII van het Tweede Boek van het 
Wetboek van Strafvordering achten 
wij echter, anders dan de Raad, niet 
nodig. 

6. Onder verwijzing naar de 
toelichting op het voorgestelde artikel 
15c van het Wetboek van Strafrecht 
merkt de Raad van State op dat het 
gerechtshof te Arnhem op een 
vordering van het openbaar ministerie 
de vervroegde invrijheidstelling met 
een bepaalde termijn uit te stellen kan 
beslissen een uitstel voor een kortere 
termijn te gelasten. Dit ware volgens 
de Raad in de tekst van het artikel te 
verduidelijken door de woorden 
«geheel of gedeeltelijk» in te voegen 
voor: afwijst. 

Hoewel gesteld kan worden dat het 
niet honoreren van een vordering om 
een veroordeelde eerst op een 
bepaalde in de vordering vermelde 
datum in vrijheid te stellen neerkomt 
op een afwijzing van die vordering, 
kan de bevoegdheid van het hof om 
het uitstel wat korter dan gevorderd te 
laten duren wel worden opgevat als 
een gedeeltelijke afwijzing van de 
vordering. Wij hebben daarom de 
suggestie van de Raad op dit punt 
overgenomen. 

Ook de gedachte van de Raad dat 
ware te voorzien in de mogelijkheid 
van het toekennen van een schadever-
goeding aan de veroordeelde in het 
geval dat het hof besluit een vordering 
tot uitstel van vervroegde invrijheid-
stelling af te wijzen en zijn beslissing 
valt op een moment waarop de datum 
van de vervroegde invrijheidsstelling 
reeds is verstreken, achten wij een 
goede. Het wetsvoorstel is met een 
bepaling van die strekking aangevuld 
(artikel 15dSr). 

De door de Raad van State voorge-
stelde redactionele verbeteringen 
hebben wij overgenomen, met 
uitzondering van de suggestie om in 
het tweede lid van artikel 14g het 
woord «gerecht» in de tweede volzin 
te vervangen door: rechter. Het lijkt 
ons juister in die volzin, net als in de 
eerste volzin, te spreken over «de 
griffie van het gerecht». In die zin 
hebben wij deze bepaling aangepast. 

Wij veroorloven ons U in overweging 
te geven het hierbij gevoegde aange-
paste voorstel van wet en de overeen-
komstig het vorenstaande gewijzigde 
memorie van toelichting met bijlagen 
aan de Tweede Kamer der Staten-Ge-
neraal te zenden. 

De Minister van Justitie, 

De Staatssecretaris van Justitie, 
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