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§1. Inleiding 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. hadden met belangstelling kennis 
genomen van het voorstel van wettot herziening van de regeling betreffende 
de voorwaardelijke veroordeling en de voorwaardelijke invrijheidsstelling, 
in onderlinge samenhang. Hieraan ligt de behoefte tot rationalisering en 
het overzichtelijker en hanteerbaar maken van de bestaande regelingen ten 
grondslag en waarbij tevens getracht wordt een aantal met name in de 
memorie van toelichting (bladzijde 12) genoemde doelstellingen te bevor-
deren, een en ander met het doel de rechtsbescherming van de veroordeelde 
te verbeteren zonder het huidig rechtssysteem geweld aan te doen. 

De leden konden met name de behoefte delen om te komen tot decentra-
lisatie van de bestuurlijke besluitvorming, tot uitdrukking gebracht in de 
vermindering van de departementale inbreng ten gunste van een versterking 
van het aandeel van de rechterlijke macht bij de vormgeving van de 
tenuitvoerlegging van straffen, tevens leidend tot een grotere verantwoor-
delijkheid van het Openbaar Ministerie ten aanzien van de tenuitvoerlegging 
van straffen. De leden van de fractie van de P.v.d.A. waren van mening dat 
immers zowel de rechter als het Openbaar Ministerie geacht worden 
aanmerkelijk dichter bij de justitiabelen te staan dan het ministerie. Wel 
vroegen zij zich af welke implicaties een en ander op het personele vlak zou 
kunnen betekenen voor het Openbaar Ministerie. Gaarne zouden zij 
daarover duidelijkheid verkrijgen. De overige doelstellingen konden zij 
onderschrijven, zij het dat zij de laatstgenoemde, betrekking hebbend op 
het wegnemen van druk op de capaciteit van het gevangeniswezen, 
respectievelijk het Gerechtshof te Arnhem en de reclassering niet zozeer als 
doelstellingen zouden willen karakteriseren, maar eerder als een positief te 
beoordelen gevolg van de gewijzigde regeling. Een en ander moet worden 
gezien in het licht van de al meermalen door de leden van de P.v.d.A.-fractie 
betrokken stelling dat, waar dat maar even kan, de vrijheidsstraf moet 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985, 18764, nr. 4 1 



worden teruggedrongen. Hierbij wilden zij evenzeer vooropstellen dat zij 
hun regelmatig naar voren gebrachte standpunt ten aanzien van die 
capaciteitsproblemen, namelijk dat dit een voortdurend punt van zorg en 
aandacht betekent, niet in de laatste plaats voor wat betreft de kwaliteit van 
de detentie voor gedetineerden en de kwaliteit van de arbeidsplaats voor 
het personeel, volledig overeind houden. 

Bij de beoordeling van voorliggend wijzigingsvoorstel hadden de leden 
van de fractie van de P.v.d.A. het Rapport van de Commissie Alternatieve 
Strafrechtelijke Sancties, het Rapport van de Commissie Voorwaardelijke 
Invrijheidstelling, alsmede het commentaar op een eerste opzet vanhet 
ontwerp van de kant van de op bladzijde 12 van de memorie van toelichting 
vermelde instanties betrokken. 

De leden van de C.D.A.-fractie onderschreven in hoofdlijnen de aan het 
onderhavige wetsvoorstel ten grondslag liggende uitgangspunten. Deze 
leden wensten hun waardering uit te spreken voor de werkzaamheden van 
de commissie-Van Andel en de commissie-Van Veen, die een belangrijke 
aanzet hebben gegeven voor de herziening van de regeling betreffende de 
voorwaardelijke veroordeling en de voorwaardelijke invrijheidsstelling. 

Deze leden hadden er met instemming kennis van genomen, dat in 
belangrijke mate rekening is gehouden met adviezen terzake vanuit de 
advocatuur, rechterlijke macht, reclassering en gevangeniswezen. 

Van wezenlijk belang achtten de leden van de C.D.A.-fractie het dat het 
wetsvoorstel een niet onaanzienlijke vermindering van het capaciteitstekort 
bij het gevangeniswezen tot gevolg zal hebben. Deze leden hadden immers 
reeds meermalen gepleit voor maatregelen die de druk op het gevangenis-
wezen zouden kunnen verlichten. Zij achtten het daarom een verheugende 
ontwikkeling dat de lijn die met de wet vermogenssancties is ingezet thans 
verder wordt doorgetrokken. In dat verband vroegen deze leden tevens met 
enige nadruk wanneer de indiening is te verwachten van een wetsvoorotel 
tot regeling van de alternatieve sancties van dienstverlening. 

De leden van de V.V.D.-fractie hadden met grote belangstelling kennis 
genomen van het voorliggende wetsvoorstel en de daarbij behorende 
memorie van toelichting. Daaruit bleek dat de bewindsman niet volledig de 
gedachtengang en de voorstellen van de Commissie van Andel en de 
Commissie van Veen had gevolgd, doch zijn eigen weg had gezocht. Op 
zich is dit lofwaardig; uiteraard dient daarbij de vraag te worden gesteld, of 
de ingrijpende afwijkingen genoegzaam gebaseerd zijn op andere en 
meerdere uitgangspunten dan de beide Commissies voor ogen hebben 
gehad. 

Op bladzijde 12 van de memorie van toelichting wordt onder punt 2 
gesteld dat men getracht heeft een tiental doelstellingen bij het opstellen 
van het voorliggende wetsvoorstel na te streven. Wanneer de leden van de 
V.V.D.-fractie deze «tien geboden» voor ogen hielden, stelden zij vast dat 
deze uitgangspunten deels vanzelfsprekend zijn, deels zijn enige van de 
doelstellingen van principiële aard en andere meer van praktische aard, 
zoals de laatste drie, die strekken tot ontlasting van de druk te weten a. op 
de capaciteit van het gevangeniswezen; b. die van de bijzondere kamer van 
het gerechtshof te Arnhem; c. de werklast van de reclassering. 

Belangrijk vonden deze leden de vermindering van de departementale 
inbreng met accentverlegging van het ministerie naar de rechterlijke macht 
en het Openbaar Ministerie. 

Deze laatste zijn toch de instanties voor wie de «receptuur» van de 
strafrechtelijke keuken is geschreven en die er dan ook dagelijks mee 
omgaan en deze moeten hanteren. 

Kennelijk hebben, zo stelden deze leden vast, bij dit wetsvoorstel vooral 
voorgezeten de behoeften aan rationalisering en deregulering, aan decen-
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tralisatie en lastenvermindering. Het zal duidelijk zijn dat bij een wetsvoorstel 
als dit de verworvenheden van de rechtsbescherming nimmer zouden 
kunnen en mogen worden aangetast, hetgeen dan ook niet het geval is, 
integendeel. Een vraagteken plaatsten deze leden bij de opmerking dat de 
belangrijkste doelstellingen van het strafrechtelijke systeem in Nederland 
is, het instandhouden of waar mogelijk verder bevorderen van de wettelijke 
voorwaarden voor een gematigd strafrechtelijk klimaat, het geven van 
ruime mogelijkheden tot rehabilitatie, zowel in de fase van de veroordeling 
en strafoplegging als tijdens de tenuitvoerlegging van de straf, en het met 
gedegen waarborgen van rechtsbescherming omgeven van de tenuitvoer-
legging van straffen en van de uitoefening van het toezicht daarop. 

De zinsnede «het verder bevorderen van het gematigd strafrechtelijk 
klimaat», waarbij de nadruk dan ligt op «gematigd», is naar de mening van 
deze leden een nogal gratuite en tevens onduidelijke kwalificatie, omdat 
men daaruit zou kunnen afleiden dat nog verdere matiging noodzakelijk is 
en men daardoor derhalve impliciet het huidige systeem als niet gematigd 
genoeg aanduidt. Deze opmerkingen miskennen - aldus meenden deze 
leden - het doel en het wezen van het strafrecht en de daaraan inherente 
strafvordering. Het was naar de mening van de hier aan het woord zijnde 
leden wellicht hier niet de juiste plaats om rechtsfilosofische beschou-
wingen over het strafrecht als zodanig te debiteren. Zij legden hierover 
slechts één zin op tafel nl. die van Professor Simons in zijn afscheidsrede 
als hoogleraar: «dat het strafrecht ophoudt recht te zijn wanneer het niet 
meer humaan is». Een dergelijk begrip heeft inhoud en is iets anders dan 
«gematigd», aldus deze leden. Gelukkig werden die enigermate niet zo 
relevante zinsneden naar hun oordeel opgevangen en verzacht door de 
navolgende zinsnede: «dat een nieuwe visie op de doelstellingen en 
mogelijkheden van het straftoepassingsrecht aan dit wetsvoorstel niet ten 
grondslag ligt». 

Het lid van de G.P.V.-fractie had met gemengde gevoelens van het 
voorstel kennis genomen. Enerzijds was hij van mening, dat in het bijzonder 
de regeling inzake de voorwaardelijke veroordeling verbetering behoeft, 
maar anderzijds had kennisneming van het voorstel bij hem de nodige 
vragen opgeroepen. 

Hij had het als een gemis ervaren, dat in de memorie van toelichting 
nauwelijks aandacht wordt geschonken aan de doelstellingen die aan het 
straftoepassingsrecht ten grondslag liggen. In het nader rapport is in dit 
manco voorzien, maar de onderwerpen voorwaardelijke veroordeling en 
voorwaardelijke invrijheidstelling vormen zulke wezenlijke elementen in 
het straftoepassingsrecht dat een breder kader in de toelichting op zijn 
plaats geweest zou zijn. 

Het was dit lid voorts opgevallen, dat in de uitgangspunten die de 
memorie van toelichting voor de wetswijziging vermeldt zulke ongelijksoor-
tige grootheden worden vermeld. Met name had dit lid er moeite mee, dat 
als uitgangspunten worden genoemd de ontlasting van de druk op de 
capaciteit van het gevangeniswezen en de verlichting van de werkbelasting 
van het gerechtshof te Arnhem en de reclassering. Op zichzelf betreft dit 
belangen die de overheid ter harte behoren te gaan, maar het lid van de 
G.P.V.-fractie meende dat met name de capaciteit van het gevangeniswezen 
geen zelfstandig argument kan zijn in het straftoepassingsrecht. De 
capaciteit moet worden aangepast aan de behoefte en niet omgekeerd. 

Dit lid had er kennis van genomen, dat de bewindslieden met hun 
voorstel niet beogen af te doen aan de wettelijke voorwaarden voor een 
gematigd strafrechtelijk klimaat. Hij zou het op prijs stellen als de bewinds-
lieden de effecten van de thans voorgestelde maatregelen in onderling 
verband zouden willen afzetten tegen dit uitgangspunt. Moet niet worden 
aangenomen, dat beide maatregelen in onderlinge samenhang zullen 
leiden tot een verkorting van de effectieve straftijd? Is dit gewenst mede in 
relatie tot het relatief milde strafrechtelijke klimaat in ons land vergeleken 
met dat in andere ons omringende landen? Is dit laatste ook in de overwe-
gingen betrokken? 
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§2. De voorwaardelijke veroordeling 

Met het voorstel de voorwaardelijke veroordeling ook mogelijk te maken 
in geval van veroordeling tot een gevangenisstraf (en hechtenis) van een 
langere duur dan één jaar - met een maximum van drie jaar - , waarbij het 
de rechter is, die bij de strafoplegging vaststelt aan welke voorwaarden de 
veroordeelde, na het onvoorwaardelijke gedeelte van de straf te hebben 
ondergaan, wordt onderworpen, terwijl het wederom de rechter is die 
eventueel later de tenuitvoerlegging van (een gedeelte van) de voorwaar-
delijk opgelegde straf kan bevelen, wordt naar de mening van de leden van 
de P.v.d.A-fractie bijgedragen aan het streven de tenuitvoerlegging van 
relatief korte vrijheidsstraffen terug te dringen. Anderzijds lijkt de rol van 
de rechterlijke macht - zoals deze in het voorstel is uitgewerkt - de rechts-
bescherming van de veroordeelde in voldoende mate te kunnen waarborgen, 
zo stelden deze leden. 

Met de gedachte dat naast uitbreiding van de voorwaardelijke veroorde-
ling, zoals voorgesteld, de regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling 
gerationaliseerd zou dienen te worden, konden deze leden instemmen. Zij 
konden tevens instemmen met de in het voorstel uitgewerkte gedachte om, 
naast een grotere rechtszekerheid - uniformiteit - door de in beginsel 
«automatische» invrijheidstelling, ten aanzien van de (als uitzondering te 
beschouwen) mogelijkheid om deze voorwaardelijke invrijheidstelling uit te 
stellen of er zelfs geheel van af te zien, een ruimere taak voor het Openbaar 
Ministerie weg te leggen. Deze leden zouden gaarne van de bewindslieden 
vernemen op welke wijze zij de werklasttoename van de parketten denken 
op te vangen. Op welke termijn denken zij het systeem van geautomatiseerde 
gegevensverwerking ingevoerd te hebben? Zo vroegen de leden van de 
fractie van de P.v.d.A. zich tevens af hoe de bewindslieden denken dat de 
opmerking met betrekking tot de ontlasting van de reclassering door het 
wegvallen van de verplichting ten behoeve van de verlening van voorwaar-
delijke invrijheidsstelling reclasseringsrapportages op te stellen, te rijmen 
valt met de op bladzijde 17 en 18van de memorie van toelichting beschreven 
ruime(re) taak van de reclassering in het algemeen. 

De leden van de C.D.A.-fractie stemden in met de verruiming van 
de voorwaardelijke veroordeling tot veroordelingen tot gevangenisstraffen 
tot een maximum van 3 jaar in plaats van het thans geldende maximum 
van 1 jaar. Wat betreft de expliciete motiveringsplicht met betrekking tot de 
vordering tot tenuitvoerlegging in het vonnis omtrent een tijdens de 
proeftijd gepleegd nieuw strafbaar feit vroegen deze leden zich af of niet 
het gevaar aanwezig is dat zulks verwordt tot een formaliteit. 

De leden van de V.V.D.-fractie wezen er op, dat op bladzijde 16, onder 
nummer 8 van de memorie van toelichting, in de dertiende regel de 
navolgende zin staat: «Het kan ook voorkomen dat de aanvankelijke 
voorwaardelijke veroordeling is opgelegd in hoger beroep door een 
gerechtshof». Deze zinsnede is, aldus merkten deze leden op, niet geheel 
duidelijk. Zij namen aan dat bedoeld is dat eerst in hoger beroep een 
voorwaardelijke veroordeling is opgelegd. 

Met instemming namen de leden van de V.V.D.-fractie er kennis van dat 
ingeval van vervolging terzake van een nieuw feit de vordering tot tenuit-
voerlegging tevens voor die rechter wordt behandeld, gelijktijdig met de 
vervolging en dat op de vordering van tenuitvoerlegging een beslissing 
wordt gegeven bij de veroordeling. 

Wel stelden deze leden in dit kader en tevens bij wijze van een voorbeeld 
de vraag, wanneer een bezwaarschrift tegen de dagvaarding, waarin het 
nieuwe feit en de tenuitvoerlegging zijn vermeld, wordt ingediend en de 
Rechtbank dit bezwaarschrift verwerpt, vervolgens tegen de beslissing van 
de Rechtbank wordt geappelleerd bij het Hof, het Hof het hoger beroep 
verwerpt en cassatie wordt ingesteld en de Hoge Raad de zaak verwijst 
naar een Gerechtshof, die uiteindelijk de zaak weer, zij het met bijvoorbeeld 
wijzigingen in de tenlastelegging, verwijst naar de rechter, die met de zaak 
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begonnen is, of het in een dergelijk geval nog redelijk is dat dan de rechter, 
gelet op de tijd, die ligt tussen het feit waarvoor de voorwaardelijke straf is 
opgelegd en zou moeten worden tenuitvoergelegd, een voorwaardelijke 
veroordeling laat executeren en of derhalve daarin niet in de wet zou 
moeten worden voorzien. Het leek deze leden niet voldoende dat men dan 
zou kunnen antwoorden dat de rechter het verzoek tot tenuitvoerlegging in 
dat geval maar moet afwijzen. Het is toch een algemeen aanvaard principe 
in het strafrecht dat niet alleen een veroordeling doch ook de executie 
terzake van een strafbaar feit binnen een redelijke termijn na het voorgevallen 
en berechte feit moet plaatsvinden, aldus deze leden. 

Op bladzijde 17, derde regel, wordt, naar de mening van de leden van de 
V.V.D.-fractie, ten onrechte het woord «aanvankelijk» gebezigd. Het gaat in 
deze toch immers om tenuitvoerlegging van een voorwaardelijk opgelegde 
gevangenisstraf van drie maanden. 

Uitermate belangrijk vonden de leden van de V.V.D.-fractie het feit dat in 
het voorliggende systeem de rechter zich over de vordering tot tenuitvoer-
legging gemotiveerd dient uit te laten en dat niet volstaan kan worden met 
de constatering dat het nieuwe feit tijdens de proeftijd is gepleegd. De 
rechter is genoopt de eventueel tegen de tenuitvoerlegging van de voor-
waardelijke straf aangevoerde argumenten te overwegen en daarover een 
gemotiveerde beslissing te nemen. Zij concludeerden uit het feit, dat het 
hoger beroep derhalve tegen het vonnis in haar geheel wordt toegelaten, 
impliciet ook het hoger beroep plaatsvindt en moet plaatsvinden over de 
vordering tot tenuitvoerlegging. Dit betekent - aldus deze leden - dat ook 
de beroepsrechter zich dan in het voorgestelde systeem inhoudelijk met de 
tenuitvoerlegging moet bezighouden en daarover een beslissing nemen. 

Het lid van de G.P.V.-fractie had geen bezwaar tegen het voorstel, de 
mogelijkheid van voorwaardelijke veroordeling uit te breiden tot gevange-
nisstraffen van één tot drie jaar, waarbij dan slechts een gedeelte van de 
straf voorwaardelijk zal kunnen worden opgelegd. Terecht wordt in de 
memorie van toelichting (bladzijde 35) rekening gehouden met de moge-
lijkheid, dat de rechter in die gevallen tot een wat hogere strafoplegging 
komt dan tot nu toe gebruikelijk is. Bij delicten, waarvoor middellange 
straffen gelden, kan de Nederlandse rechter niet straffeloos mildere feitelijk 
te ondergane straffen opleggen dan in ons omringende landen gebeurt. 

Ook de beperking van de algemene voorwaarden tot het zich niet 
schuldig maken aan een strafbaar feit voor het einde van de proeftijd leek 
hem juist. Hoewel voorgesteld wordt het stelsel van de bijzondere voor-
waarden niet te wijzigen had het lid van de G.P.V.-fractie gaarne gezien dat 
de bewindslieden hadden aangegeven welke naar hun mening de functie is 
van deze voorwaarden. Daarvoor is te meer reden nu de gehele materie 
van de voorwaardelijke veroordeling opnieuw wordt geformuleerd en de 
bijzondere voorwaarden in de loop der jaren voor uiteenlopende doelen 
zijn gebruikt. 

Voor wat betreft de schadevergoeding als bijzondere voorwaarde vroeg 
dit lid of de hoogte daarvan niet aan een maximum moet worden gebonden. 
Hij realiseerde zich, dat de waarborgsom als bijzondere voorwaarde nog 
van recente datum is. Niettemin meende hij, dat de waarborgsom meer het 
karakter van een dwangmiddel dan van een bijzondere voorwaarde draagt. 
Verdient het daarom geen aanbeveling dit tot uitdrukking te brengen door 
de waarborgsom te formuleren als middel ter bevordering van het nakomen 
van bijzondere voorwaarden? 

Een belangrijke verbetering vond dit lid de mogelijkheid van gedeeltelijke 
tenuitvoerlegging van een voorwaardelijk opgelegde straf. 

Ook stemde hij in met het voorstel om in geval van schending van de 
algemene voorwaarde de rechter bij wie de berechting van een nieuw 
strafbaar feit aanhangig wordt gemaakt de bevoegdheid toe te kennen bij 
de uitspraak over dit feit tevens de tenuitvoerlegging te gelasten van een 
voorwaardelijk opgelegde straf. Hij meende, dat de bewindslieden terecht 
de minderheid van de commissie Van Andel gevolgd zijn door voor te 
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schrijven dat de rechter zich expliciet dient uit te laten over de vordering tot 
tenuitvoerlegging en zijn beslissing daaromtrent te motiveren. 

§ 3. De vervroegde invrijheidstelling 

De leden van de C.D.A.-fractie erkenden dat de voorgestelde constructie 
van een recht op vervroegde invrijheidstelling van praktische zin getuigt nu 
reeds in meer dan 95% van de gevallen voorwaardelijke invrijheidstelling 
wordt verleend. Zij zouden het evenwel voor hun definitief oordeel terzake 
op prijs stellen indien de regering nader inzicht verschafte in de aard van 
de resterende 5% van de gevallen waarin tot nu toe geen voorwaardelijke 
invrijheidstelling wordt verleend. 

Wat betreft de gronden om het tijdstip van vervroegde invrijheidstelling 
uit te stellen hadden deze leden moeite met de derde uitstelgrond, te 
weten: «zeer ernstige misdragingen». Zij vonden deze formulering wel erg 
vaag. Naar de mening van deze leden dient de wetgever de aan een 
dergelijke formulering verbonden problemen niet geheel door te schuiven 
naar de rechter. De hier aan het woord zijnde leden zouden daarom 
concretisering op prijs stellen. 

De leden van de C.D.A.-fractie vonden een verduidelijking op z'n plaats in 
welke gevallen «een beslissing moet worden genomen over de vraag of 
een langere vrijheidberoving dan in beginsel wettelijk is voorzien, moet 
plaatsvinden» (memorie van toelichting bladzijde 20 midden). Gaat het hier 
inderdaad om beslissingen contra-legem en is zulks dan principieel niet 
onjuist, zo vroegen deze leden. 

Naar de mening van de leden van de V.V.D.-fractie zal de voorgestelde 
automatische invrijheidstelling er toe leiden dat op de dag, dat het vonnis 
wordt uitgesproken, de rechter weet, wat met de door hem opgelegde strrf 
geschiedt en eigenlijk slechts in tijd gemeten een straf zal opleggen, die 
van rechtswege met een in de wet vastgelegd gedeelte wordt gekort, en op 
zich een onzinnige vertoning zou kunnen lijken. Dit zou er toe kunnen 
leiden dat de rechter bij de strafoplegging daarmee rekening gaat houden 
en de straf gaat verhogen. Daardoor zou het effect van de vervroegde 
invrijheidstelling volslagen teniet worden gedaan. Daartegen kan, aldus 
deze leden, worden aangevoerd dat in de strafoplegging (straftoemeting) 
een belangrijk waardeoordeel ligt: de beoordeling van het strafbaar gedrag 
door de rechter, hetwelk niet alleen voor de verdachte kenbaar wordt 
gemaakt, doch ook voor het publiek en derhalve naar buiten een indruk 
geeft omtrent de aard van het feit en de beoordeling daarvan; dit is van 
belang vanwege de ook noodzakelijke preventieve werking van het strafrecht, 
niet alleen voor het betrokken individu, doch ook naar het publiek. Bovendien 
is het voorgestelde systeem een «vertaling» van de huidige praktijk en zal 
een positievere invloed hebben op het gedrag van de gedetineerde. Voorts 
wist de rechter in het huidige systeem toch ook zeer wel dat bij een langdurige 
gevangenisstraf een/derde gedeelte niet zou worden geëxecuteerd. Belang-
rijk leek in dit verband, aldus meenden de leden van de V.V.D.-fractie, dat 
daarover genoegzame informatie naar de justitiabelen dient te worden 
gegeven, namelijk dat bij wangedrag er geen sprake van behoeft te zijn 
dat een gedeelte van de straf niet behoeft te worden ondergaan en dat het 
zelfs kan voorkomen dat er in bepaalde gevallen «überhaupt» geen vervroegde 
invrijheidstelling plaatsvindt. 

Met instemming namen deze leden er kennis van dat op deze wijze 
tevens veel administratieve rompslomp wordt geëlimineerd en dat de 
departementale bemoeienis hierbij komt te vervallen en de vaak daaraan 
voorafgaande noodzakelijke reclasseringsrapportage. Bovendien komt 
daardoor het instituut van de vervroegde invrijheidstelling daar waar zij 
thuishoort, namelijk bij de instituten die a priori zijn aangewezen om 
strafrecht toe te passen en vanuit hun praktijk en ervaring, opleiding en 
scholing daartoe de meest aangewezen instituten zijn. 
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Ook heeft in het thans gekozen systeem de verdachte een versterkte 
rechtspositie, waarbij hij zich bovendien door een raadsman kan laten 
bijstaan en daarvan ook geredelijk gebruik zal maken, hetgeen niet het 
geval is wanneer het, zoals nu, een departementale aangelegenheid is. 

Met de drie gronden voor uitstel van de vervroegde invrijheidstelling, 
welke zijn toegelicht op bladzijde 19 van de memorie van toelichting, 
konden de leden van de V.V.D.-fractie zich verenigen. Zij stelden hierbij de 
vraag of het wel rationeel is om alle vorderingen van het Openbaar 
Ministerie tot uitstel van de invrijheidstelling te laten behandelen door het 
Gerechtshof te Arnhem. De strafkamers bij de Gerechtshoven zijn naar hun 
opvattingen genoegzaam toegerust om dit soort zaken te behandelen. Van 
een specialisatie op dit terrein van strafvordering kan toch geen sprake zijn. 
Op de tweede piaats leek het deze leden kostenverhogend wanneer alle 
dergelijke gevallen voor het Gerechtshof te Arnhem zouden moeten 
worden gebracht. Dit werkt kostenverhogend, nu de betrokkenen en de 
raadslieden uit het gehele land kunnen worden «gerecruteerd». Het bezwaar 
tegen de handhaving van het systeem van één Gerechtshof van de leden 
van de V.V.D.-fractie heeft derhalve slechts een zuiver pragmatisch c.q. 
praktische grondslag. 

Het argument van de bewindsman op bladzijde 20 van de memorie van 
toelichting, dat door de uitstelregeling wellicht een rem wordt gezet op 
ernstige misdragingen tijdens de detentie sprak deze leden aan. 

Het was hen opgevallen dat misdragingen in de huizen van 
bewaring en gevangenissen toenemen, hetgeen ontoelaatbaar is. Het doet 
voor «het publiek» nogal bevreemdend aan dat in inrichtingen, welke toch 
tot doel hebben om personen, die in de maatschappij een ontoelaatbaar 
gedrag getoond hebben, te corrigeren, het toch in die instituten mogelijk 
blijkt te zijn dat men zich in een dergelijke inrichting wederom aan strafbare 
feiten kan schuldig maken en zich kan misdragen. Hoewel wangedrag 
nimmer door het strafrecht kan worden voorkomen zal het systeem in de 
door dit wetsvoorstel bestreken terrein wel preventief kunnen werken, 
aldus de leden van de V.V.D.-fractie. 

Het lid van de G.P.V.-fractie had grote reserves tegenover het voorstel de 
voorwaardelijke invrijheidstelling te vervangen door een vervroegde. Hij 
onderkende hierbij, dat de oorspronkelijke bedoelingen met een stelsel van 
voorwaardelijke invrijheidstelling door de feiten zijn achterhaald. Maar is 
een aanpassing van de wet aan de feiten de enig denkbare mogelijkheid? 
Wordt door de vervroegde invrijheidstelling niet de ene fictie door de 
andere vervangen? 

Dit lid had er voorts moeite mee aan een veroordeling tot een vrijheidsstraf 
een recht tot vervroegde invrijheidstelling te koppelen. De opgelegde straf 
dient toch de neerslag te zijn van de ernst van het delict, alle omstandigheden 
in aanmerking genomen. Daarbij past niet een tevoren verzekerd recht tot 
vervroegde invrijheidstelling, ook al kan dit recht dan in bijzondere gevallen 
ingetrokken worden. 

Het lid van de G.P.V.-fractie meende te weten, dat Nederland in Europa al 
een uitzonderingspositie inneemt met de regel dat voorwaardelijke invrij-
heidstelling plaatsvindt. Is een recht op vervroegde invrijheidstelling in de 
rechtsstelsels van vergelijkbare landen wel bekend? Zo ja, hoe verhouden 
deze stelsels zich tot het thans voor Nederland voorgestelde? 

Graag zou de reactie van de bewindslieden worden vernomen op de 
volgende alternatieven: 

a. handhaving van de voorwaardelijke invrijheidstelling, echter uitsluitend 
als dit noodzakelijk is in het belang van de resocialisatie van de gedetineerde 
en in samenhang met andere maatregelen die op zijn resocialisatie zijn 
gericht; 

b. algehele afschaffing van de voorwaardelijke invrijheidstelling. 
Bij de motivering van de bewindslieden van hun keuze voor een glijdende 

schaal was het het lid van de G.P.V.-fractie opgevallen, dat als argument 
werd gehanteerd dat voorkomen moet worden dat de positie van belangrijke 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985, 18764, nr. 4 7 



groepen veroordeelden er op achteruit gaat in verhouding tot de bestaande 
situatie (memorie van toelichting blz. 24). Dit argument leek hem niet ter 
zake. Het gaat hier toch niet om vaste groepen, die aan de bestaande 
situatie blijvende rechten kunnen ontlenen? 

Ook vond hij het niet terecht de geloofwaardigheid van ons strafrechtelijk 
systeem in dit verband in relatie te brengen met de capaciteitsproblematiek. 
Op deze wijze zou immers een structurele wijziging in ons strafrechtelijk 
systeem worden aangebracht om een tijdelijk capaciteitsprobleem te 
helpen oplossen. 

§ 4. Verantwoording en verdere beschouwingen 

Hoewel de leden van de fractie van de P.v.d.A. de opmerking op blz. 26 
van de memorie van toelichting, dat het onderhavige wetsvoorstel een 
beoordelen op de eigen merites verdient, onderschreven, vroegen zij de 
bewindslieden zich uit te spreken over het tijdstip waarop de voorgenomen 
regeling van het instituut van de dienstverlening als alternatieve sanctie; 
het voornemen te komen tot herziening van het strafrecht voor jeugdigen; 
de voorgenomen regeling gratierecht, zullen leiden tot het indienen van 
concrete voorstellen van wet. 

Voorts beklemtoonden de leden van deze fractie dat zij van harte bereid 
zijn mee te werken aan een zeer spoedig tot stand brengen van de onder-
havige wet, ook waar dit de procedurele kant van de voorbereiding betreft. 

De leden van de C.D.A.-fractie waren er voorshands nog niet van overtuigd 
dat een wettelijke regeling van de dienstverlening geheel los dient te 
worden gezien van het onderhavige wetsvoorstel, zoals gesteld op bladzijde 
26 van de m.v.t. Deze leden zouden zich namelijk kunnen voorstellen dat in 
bepaalde gevallen de laatste maanden van een langere gevangenisstraf 
zouden kunnen worden omgezet in dienstverlening in plaats van of als 
voorbereiding op een vervroegde invrijheidstelling. 

Tenslotte vroegen de leden van de C.D.A.-fractie welke landen tot nu toe 
zijn toegetreden tot het Europees Verdrag inzake het toezicht op voorwaar-
delijk veroordeelden of voorwaardelijk invrijheidgestelden. Deze leden 
vroegen voorts of te verwachten valt dat binnen afzienbare tijd meer 
landen tot dit verdrag zullen toetreden. 

De leden van de V.V.D.-fractie konden onderschrijven dat de vervroegde 
invrijheidstelling beantwoordt aan de situatie, zoals die tot op heden is 
gegroeid. 

Hetzelfde gold naar hun mening ten aanzien van de verkorting van de 
maximale duur van de proeftijd in geval van voorwaardelijke veroordeling. 
Zij onderschreven tevens dat beslissingen over uitstel van vervroegde 
invrijheidstelling in handen van de rechter zijn gelegd in plaats van een 
beroepsinstantie tegen ministeriële beslissingen, met andere woorden dat 
de administratie in het strafproces is uitgeschakeld. Zij meenden tevens dat 
door deze gang van zaken de positie van het openbaar ministerie meer tot 
zijn recht komt en pregnanter is. Verder wordt de positie van de veroordeelde 
verbeterd, omdat zijn rechtsbescherming wordt vergroot, doordat de 
vorderingen van tenuitvoerlegging van een voorwaardelijke veroordeling 
of een vervroegde invrijheidstelling op openbare zittingen worden behandeld 
met alle procedurele waarborgen van dien en met alle andere voordelen, 
die reeds eerder door deze leden zijn besproken en onderschreven. 

Belangrijk vonden deze leden ook de beschouwingen die vermeld zijn 
onder punt 18, op bladzijde 26 en 27 van de memorie van toelichting. Deze 
beschouwingen zijn naar de mening van de leden van de V.V.D.-fractie in 
wezen een uitnodiging om daarover met de regering van gedachten te 
wisselen. Zij meenden evenwel dat een dergelijke discussie in het kader 
van dit wetsvoorstel wellicht te ver buiten de contouren daarvan zou 
komen te liggen. Wel waren zij van oordeel dat dit wetsvoorstel zeer wel 
past in het kader van de vele wijzigingen van de wetgeving op het gebied 
van het strafrecht, zoals deze, de een meer, de ander minder belangrijk, de 
laatste jaren het Staatsblad hebben bereikt. 
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ARTIKELEN 

Artikel I, onder A 

De leden van de V.V.D.-fractie vroegen zich af of het wel juist is te 
spreken van de vervanging van de laatste volzin van het derde lid van 
artikel 13, omdat naar hun mening artikel 13 tot en met 13 D zijn vervallen 
bij de wet van 10 december 1975, Staatsblad 684. 

Artikel I, onder B 

Artikel 13 b 
De leden van de V.V.D.-fractie stelden de vraag op welke wijze de 

desbetreffende zaak bij het Gerechtshof te Arnhem, c.q. eventueel wanneer 
het standpunt van de V.V.D.-fractie zou kunnen worden gevolgd dat ook de 
andere gerechtshoven bevoegd zijn, wordt geïntroduceerd. 

Bij het zesde lid van dit artikel vroegen deze leden waarom niet eerdere 
bepalingen van het Wetboek van Strafvordering, betreffende het onderzoek 
ter terechtzitting, van toepassing zijn verklaard, zoals bijvoorbeeld artikel 
271, artikel 272, artikel 280, omdat toch de veroordeelde of diens raadsman 
kunnen verzoeken andere personen te horen, alsook de artikelen 281 en 
282 over het horen van getuigen en volgende, die eveneens daarop 
betrekking hebben. Het is namelijk niet duidelijk waarom bij een dergelijke 
behandeling ter terechtzitting, openbaar of niet openbaar, de procedurele 
voorschriften omtrent het horen van getuigen en dergelijke niet van 
toepassing zouden zijn. 

Zo hadden deze leden meerdere vragen omtrent de artikelen, vermeld in 
het boek II, titel zes, afdeling 1 Strafvordering. Waarom is bijvoorbeeld 
artikel 306, voorschrijvende dat er een tolk moet zijn die de verdachte of 
getuige, die de Nederlandse taal niet verstaat, bijstaat ingeval als bedoeld 
in artikel 13 b niet van toepassing? 

Waarom zou een onderzoek, als bedoeld in artikel 317 (onderzoek naar 
geestvermogens) op een zeker moment niet aangewezen kunnen zijn? 

Overigens stelden de leden van de V.V.D.-fractie in het algemeen de 
vraag of het wel verstandig is en wetstechnisch wenselijk om een zo grote 
groep van artikelen van overeenkomstige toepassing te verklaren en of het 
niet raadzaam zou zijn vanwege de duidelijkheid en redelijke hanteerbaarheid 
zoveel mogelijk procedurele voorschriften in de wetstekst op te nemen. 

Artikel 14 c 

De leden van de V.V.D.-fractie merkten bij het tweede lid op dat vaak - en 
wel nadat de voorwaarde is opgelegd - blijkt dat de vergoeding van de 
veroorzaakte schade niet wel mogelijk is binnen de proeftijd te realiseren. 
Wat zou er op tegen zijn, zo merkten deze leden op, wanneer de termijn 
waarbinnen de schade zou moeten worden vergoed, gelet op de mogelijk-
heden, die de veroordeelde daartoe heeft, zich langer zou uitstrekken dan 
de proeftijd? Er zal toch nog altijd een groot gedeelte binnen de proeftijd 
worden betaald. Mochten zich daarna problemen voordoen of mocht de 
veroordeelde zich aan de hem opgelegde vergoedingsplicht niet houden, 
zo kan - door verlenging van de proeftijd voor dit soort gevallen - toch 
altijd onder de druk van een dreigende tenuitvoerlegging nakoming 
worden verwacht. Bovendien ontleent de benadeelde aan een dergelijke 
voorwaarde toch een mogelijkheid om zelfstandig civielrechtelijk de 
veroordeelde in rechte aan te spreken. 

De leden van de V.V.D.-fractie wilden hiermee niet beweren dat in een 
dergelijke voorwaarde een executoriale titel ligt opgesloten, doch wel een 
houvast om via de civiele rechter de schade vergoed te krjgen. De civiele 
rechter zal wel degelijk acht willen slaan op de dienaangaande opgelegde 
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voorwaarden. Daarnaast leek het deze leden dat het in het algemeen niet 
wenselijk is om de civielrechtelijke aspecten van een misdrijf te laten 
doorwerken in de strafzaak en daarin de civielrechtelijke consequenties te 
urgeren. 

In dat geval krijgt het openbaar ministerie toch teveel de rol van de 
zaakwaarnemer van de schadelijdende partij, hetgeen niet de primaire taak 
van het openbaar ministerie is. Er kunnen zich bovendien zoveel wijzigingen 
in de omstandigheden van de veroordeelde voordoen dat het deze gewoon 
niet wel mogelijk is om de schade binnen de door de rechter vastgestelde 
termijn te voldoen. Dan lijkt een executie van een strafrechtelijk vonnis ook 
minder op zijn plaats. 

Het lid van de G.P.V.-fractie vroeg waarom het derde lid, afgezien van de 
vermelding van de levensovertuiging, moet worden aangepast aan de tekst 
van artikel 6 van de herziene Grondwet. Moet, nu de voorgestelde formule-
ring zo uitdrukkelijk aansluit bij die van de Grondwet, aangenomen worden, 
dat de uitleg die aan artikel 6 gegeven zal worden ook zal gelden voor 
artikel 14c van het Wetboek van Strafrecht? 

Artikel 14 f, tweede lid 

De leden van de V.V.D.-fractie vroegen zich hierbij af of het niet noodzakelijk 
is, dat in de wet wordt bepaald, dat de daarin bedoelde wijzigingen op 
opheffingen geschieden en moeten geschieden, hetzij opvordering van het 
openbaar ministerie, hetzij op verzoek van de veroordeelde. 

Artikel 14 g, eerste lid 

De leden van de V.V.D.-fractie waren van oordeel dat tussen de woorden 
«na ontvangst van een» en het woord «vordering» zou er moeten worden 
ingelast de woorden «daartoe strekkende». 

Artikel 14 i, vierde lid 

De leden van de V.V.D.-fractie verwezen naar hetgeen zij hiervoren reeds 
hadden opgemerkt bij artikel 13 b, zesde lid. 

Artikel 14 i, vijfde lid 

De leden van de V.V.D.-fractie vroegen zich af of het niet noodzakelijk is, 
dat in de wet wordt bepaald, dat de daarin bedoelde wijzigingen op ophef-
fingen geschieden en moeten geschieden, hetzij op vordering van het open-
baar ministerie, hetzij op verzoek van de veroordeelde. 

Artikel 15 a 

De leden van de V.V.D.-fractie stelden bij het eerste lid, sub c de vraag of 
onder «zeer ernstig heeft misdragen» ook vallen, bijvoorbeeld handelingen, 
welke, zoals onlangs is voorgekomen, ertoe strekken om hetzij individueel, 
hetzij met meerderen, werk te weigeren of pogingen tot ontvluchting. Ten 
aanzien van het tweede lid merkten deze leden op, of het wel praktisch is 
om deze zaken te concentreren bij het Gerechtshof te Arnhem en of het niet 
veel reëler zou zijn om, gelet op de daaraan verbonden kosten, zoals 
reiskosten, verlet en dergelijke, ook ten aanzien van getuigen, alle gerechts-
hoven voor de behandeling van dit soort zaken bevoegd te verklaren. 

Artikel 15 c, eerste lid 

In de voorlaatste regel van dit lid wordt gesproken over een «aanvankelijke 
beslissing». De leden van de V.V.D.-fractie achtten het woord «aanvankelijke» 
in dit verband onjuist, omdat hiermee toch gedoeld wordt op de beslissing 
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die het gerechtshof op de vordering van het openbaar ministerie heeft 
genomen en heeft toegewezen. Een dergelijke beslissing is niet «aanvanke-
lijk», aldus deze leden. 

Artikel I, onder E 

Artikel 16 

Het lid van de G.P.V.-fractie stemde ermee in, dat in de wet de grondslag 
wordt gelegd voor de zorgplicht van de reclassering voor veroordeelden. 
Hij meende echter, dat de inhoud van artikel 16 hiervoor wel een heel 
beperkte grondslag vormt, omdat deze taak zonder enige wettelijke 
normering wordt gedelegeerd. Is het mogelijk het artikel meer materiële 
inhoud te geven? Of is het de bedoeling mettertijd alle taken van de 
reclassering een duidelijker wettelijke basis te geven? 

Artikel II, onder C 

Artikel 424 

Het lid van de G.P.V.-fractie vroeg hoe kan worden berekend of de som 
van de opgelegde en de ten uitvoer te leggen straffen wordt overschreden 
als de ten uitvoer te leggen straf geen vrijheidsstraf is, maar bijvoorbeeld 
een ontzegging uit de rijbevoegdheid. 

Artikel VIII 

Ten aanzien van het voorgestelde artikel VIII vernamen de leden van de 
P.v.d.A.-fractie gaarne welke de reden is deze wet in werking te doen 
treden op een bij Koninklijk besluit te bepalen tijdstip. 

De voorzitter van de commissie, 
Kosto 

De griffier van de commissie, 
Kerkhofs 
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