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Met genoegdoening constateren wij dat het wetsontwerp door de leden 
van de vaste Commissie voor Justitie in het algemeen met instemming is 
begroet. Dit sterkt ons in de hoop dat de voorgestelde wetswijziging op 
korte termijn zal kunnen worden vastgesteld. Wij hebben de eer het 
voorlopig verslag van de vaste commissie als volgt te beantwoorden. 

ALGEMEEN 

1. Inleiding 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. onderschreven de doelstelling 
van het wetsontwerp en de daaraan gegeven uitwerking. Zij vroegen zich 
af welke implicaties een en ander op het personele vlak zou kunnen hebben 
voor het openbaar ministerie. In de slotbeschouwing van de memorie van 
toelichting is gesteld, dat er waarschijnlijk wel enige werklasttoename op 
de parketten zal ontstaan, doch dat deze met de invoering van een systeem 
van geautomatiseerde gegevensverwerking zeer beperkt kan worden 
gehouden. 

Voor het openbaar ministerie zelf voorzien wij kansen op enige werklast-
toename enerzijds door de in artikel 15a e.v. Sr. gegeven bevoegdheid tot 
het vorderen van uitstel van vervroegde invrijheidstelling en anderzijds 
door de verruimde mogelijkheden tot voorwaardelijke veroordeling en de 
daaruit voortvloeiende verruimde mogelijkheden tot het vorderen van 
gehele of gedeeltelijke tenuitvoerlegging van voorwaardelijk opgelegde 
straffen. Het werklasteffect hiervan achten wij echter zeer gering, zeker 
wanneer het aantal vorderingen tot uitstel van de VI verhoudingsgewijs 
niet groter zal zijn dan het aantal thans niet verleende voorwaardelijke 
invrijheidstellingen, en wanneer men bedenkt dat vorderingen tot tenuit-
voerlegging terzake van schending van de algemene voorwaarde alleen 
tezamen met een dagvaarding wegens een nieuw strafbaar feit kunnen 
worden ingesteld, dat wil zeggen in zaken die toch al beslag op het open-
baar ministerie leggen. Het komt ons voor dat deze effecten heel wel 
binnen de bestaande sterkte van het openbaar ministerie kunnen worden 
opgevangen en dat daartoe geen personeelsuitbreidingen nodig zijn. 

De parketten zullen erop toegerust moeten zijn zich te voorzien van de 
nodige informatie omtrent in andere arrondissementen of ressorten 
(geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk) opgelegde straffen, met het oog op 
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de toepassing van zowel artikel 14g, tweede lid, als artikel 15a, derde lid, 
Sr. Die toerusting wordt verschaft met de invoering van het management 
informatiesysteem strafrechttoepassing (MITRA) waarmee in de loop van 
dit jaar een begin wordt gemaakt, en welke naar verwachting zal zijn 
voltooid in het najaar van 1986. 

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen om een prognose voor de 
indiening van het wetsvoorstel tot regeling van de alternatieve sanctie van 
dienstverlening. Ons streven is erop gericht een dergelijk wetsvoorstel 
rond de jaarwisseling voor indiening gereed te hebben. 

De leden van de V.V.D.-fractie haalden in hun inleidende beschouwing de 
uitspraak in de memorie van toelichting aan, dat het in stand houden of 
waar mogelijk verder bevorderen van de wettelijke voorwaarden voor een 
gematigd strafrechtelijk klimaat tot de belangrijkste doelstellingen van onze 
strafwetgeving behoort. Zij achtten de kwalificatie «gematigd» onduidelijk 
en gratuit en meenden dat uit de geciteerde uitspraak zou kunnen worden 
afgeleid, dat het huidige systeem niet gematigd genoeg is. 

Wij hebben hier geen misverstand willen wekken; met de term «klimaat» 
wordt een beeldspraak gebezigd, waarbij het adjectief «gematigd» niet 
misstaat en ter onderscheid dient van andere klimatologische beschrijvingen 
(ijzig, kil, tropisch). Wij hebben niet gesteld dat ons strafrecht gematigd is 
of moet zijn - het is inderdaad moeilijk zich daarbij iets voor te stellen -
maar dat de toepassing van ons strafrecht in vergelijking met de toepassing 
van het strafrecht in andere landen het beeld oproept van gematigdheid en 
mildheid. Dit is een verworvenheid die wij niet gaarne prijsgegeven zouden 
zien. De regelgeving op het gebied van het materiële en het formele 
strafrecht dient de voorwaarden te scheppen, waarin een dergelijke 
toepassing van het recht gestalte kan krijgen en behouden kan blijven. 
Vanuit die optiek hebben wij de wetsvoorstellen gepresenteerd. 

Het lid van de fractie van het G.P.V. gaf als enige te kennen dat het 
wetsvoorstel bij hem gemengde gevoelens heeft opgeroepen. Hij sloot aan 
bij de opmerkingen van de Raad van State dat in de memorie van toelichting 
weinig aandacht is geschonken aan de doelstellingen van het straftoepas-
singsrecht. Doordat wij in het nader rapport aan de Koningin op het advies 
van de Raad uitgebreid op deze opmerkingen zijn ingegaan, leek het ons 
overbodig dezelfde beschouwingen ook nog eens in de memorie van 
toelichting op te nemen. De desbetreffende stukken worden immers 
gezamenlijk gepubliceerd. Bezwaar had dit lid tegen de vermelding van een 
ontlasting van de druk op de capaciteit van het gevangeniswezen als een 
der doelstellingen van het wetsontwerp. Op zich zelf kunnen wij zijn 
opvatting, dat de capaciteit van het gevangeniswezen moet worden 
afgestemd op het aanbod aan gedetineerden en niet omgekeerd, wel 
onderschrijven. Een bijdrage tot de leniging van de penitentiaire capaci-
teitsnood is dan ook geenszins tot een op zichzelf staande doelstelling van 
dit wetsontwerp gemaakt. Het is één van de doelstellingen (de leden van 
de P.v.d.A.-fractie verkozen hier de term «gevolgen») van de voorgestelde 
nieuwe regeling, te midden van vele andere. De indruk, dat met dit wets-
ontwerp de oplossing voor het capaciteitsprobleem wordt aangedragen, 
hebben wij, blijkens het gestelde in de slotalinea van de memorie van 
toelichting, nimmer willen vestigen. 

Dat wij, en met ons het gehele kabinet, genoegzaam doordrongen zijn 
van het besef dat de thans bestaande en voor de toekomst te verwachten 
capaciteitsnood eerst gelenigd kan worden als het tot een aanmerkelijke 
uitbreiding van de bestaande capaciteit komt, moge blijken uit de in het 
beleidsplan «Samenleving en criminaliteit» aangekondigde concrete 
voornemens op dit gebied. Daarnaar zij verwezen. 

Tenslotte stelde het lid van de G.P.V.-fractie de vraag welke effecten de in 
het wetsontwerp voorgestelde maatregelen, in onderlinge samenhang, 
zouden kunnen hebben op het streven naar het in stand houden van de 
wettelijke voorwaarden voor een gematigd strafrechtelijk klimaat. Meer in 
het bijzonder vroeg hij zich af of die maatregelen niet zullen leiden tot een 
verkorting van de effectieve straftijd en zo ja, of zulks wenselijk is gelet op 
de verschillen in strafrechtelijk klimaat tussen dat van ons land en dat van 
andere ons omringende landen. 
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Wij kunnen niet voorspellen wat de effecten van de door ons voorgestelde 
wettelijke regeling zullen zijn, omdat daaraan door de rechter inhoud zal 
moeten worden gegeven en afgewacht moet worden of de rechter in de 
nieuwe regeling aanleiding zal vinden zijn straftoemetingsbeleid te wijzigen. 
«Beleid» is hier overigens een term die met voorzichtigheid moet worden 
gebezigd: er is geen sprake van een tevoren centraal en in abstracto 
opgesteld gedragspatroon maar veeleer van achteraf te constateren min of 
meer algemene trends, waaruit statistisch kan worden afgeleid dat zich 
veranderingen in de straftoemeting hebben voorgedaan, zonder dat 
precies valt uit te maken waar die veranderingen aan toe te schrijven zijn. 
Zo betwijfelen wij ook of achteraf, na de inwerkingtreding van de voorge-
stelde wetswijzigingen, zal kunnen worden vastgesteld welke veranderingen 
in het straftoemetingsbeleid van de rechter aan die wijzigingen zijn toe te 
schrijven. Wij kunnen hier slechts herhalen wat wij ook reeds in de slotbe-
schouwing van de memorie van toelichting stelden, namelijk dat met het 
wetsvoorstel niet wordt beoogd een wijziging in het thans bestaand 
straftoemetingsbeleid van de rechter te bevorderen. Bij een onveranderd 
straftoemetingsbeleid is een zekere verkorting van de effectieve straftijd 
van sommigen uit de categorie van veroordeelden tot vrijheidsstraf van zes 
maanden tot drie jaar te verwachten. 

Meer stellig kunnen wij zijn in onze opvatting, dat de bepaling van het 
strafrechtelijk klimaat in Nederland niet afhankelijk dient te zijn van de 
strafrechtelijke weersgesteldheid in andere landen. 

2. De voorwaardelijke veroordeling 

De vragen van de leden van de P.v.d.A.-fractie betreffende de opvang 
van de mogelijke werklasttoename bij de parketten en de termijn waarop 
het MITRA-systeem van automatische gegevensverwerking zal worden 
ingevoerd hebben wij in het voorgaande reeds beantwoord. 

Door de voorgestelde vervanging van de voorwaardelijke invrijheidstelling 
door een vervroegde invrijheidstelling vervalt de noodzaak dat de reclasse-
ring, zoals thans gebeurt, ten behoeve van iedere VI beslissing een reclas-
seringsrapport opstelt. Dit betekent een zekere ontlasting. 

Daaraan doet het voorgestelde artikel 16 Sr. niet af. Dit artikel introduceert 
immers niet een nieuwe taakstelling voor de reclassering maar bevestigt 
dat de reclassering ook een algemene zorgplicht vervult ten aanzien van 
veroordeelden, ongeacht of het gaat om tot onvoorwaardelijke of tot 
voorwaardelijke vrijheidsstraf veroordeelden. In het voorgestelde artikel 16 
wordt die werkzaamheid, die de reclassering al sedert haar bestaan 
uitoefent, wettelijk erkend, zo goed als uit de artikelen 147, 177, tweede lid, 
en 310 van het Wetboek van Strafvordering de wettelijke grondslag voor de 
werkzaamheid van de reclassering ten behoeve van onveroordeelden valt 
af te leiden. 

Aan een en ander wordt nadere inhoud gegeven in de Reclasseringsre-
geling 1970, die, zoals bekend, thans door een nieuwe regeling zal worden 
vervangen. Uit het voorgestelde artikel 16 Sr. vloeien echter niet rechtstreeks 
nieuwe taken voor de reclassering voort. 

De vraag van de leden van de C.D.A.-fractie, of het voorschrift van artikel 
14j, eerste lid, Sr. dat rechterlijke beslissingen omtrent vorderingen van het 
openbaar ministerie met redenen omkleed dienen te zijn, niet het gevaar in 
zich bergt, dat dit tot een formaliteit verwordt, waarbij mogelijk standaard-
formuleringen worden gebruikt, zijn wij geneigd ontkennend te beantwoor-
den. Te bedenken ware dat in het wetsvoorstel aan de rechter de bevoegdheid 
wordt gegeven ook een gedeeltelijke tenuitvoerlegging te gelasten van een 
(gedeelte van een) voorwaardelijk opgelegde straf en het lijkt alleszins 
redelijk dat, gelet op deze mogelijkheid, van hem verlangd wordt zijn in 
dezen te maken keuze met redenen te omkleden. Dit geldt ook ten aanzien 
van de uitoefening van de uit hoofde van artikel 14f Sr. gegeven bevoegd-
heden. 

De leden van de V.V.D.-fractie hebben zich kennelijk gestoten aan het 
gebruik van het woord «aanvankelijk» in de memorie van toelichting (op 
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blz. 16 en 17) en in het wetsvoorstel (art. 15c, eerste lid, tweede volzin). In 
de memorie van toelichting is dit woord gebruikt om de beslissing van de 
rechter die geroepen is een voorwaardelijke veroordeling om te zetten in 
een (geheel of gedeeltelijk) onvoorwaardelijke veroordeling te onderscheiden 
van de beslissing van de rechter die de voorwaardelijke veroordeling 
uitsprak. 

In het licht van het gestelde in de voetnoot op de eerste bladzijde van de 
memorie van toelichting behoeft de gepleegde woordkeus geen misverstand 
op te roepen. In het voorgestelde eerste lid vanartikel 15c Sr. wordt met de 
woorden «aanvankelijke» beslissing bedoeld de beslissing van het gerechts-
hof ter zake van een eerder door het openbaar ministerie ingestelde 
vordering tot uitstel van een vervroegde invrijheidstelling met betrekking 
tot dezelfde veroordeelde. Dit woordgebruik komt ons niet onjuist voor. 

De leden van de V.V.D.-fractie schetsten het geval waarin een vordering 
tot tenuitvoerlegging van een voorwaardelijk opgelegde straf en een 
dagvaarding ter zake van een nieuw strafbaar feit gezamenlijk worden 
uitgebracht, de verdachte een bezwaarschrift tegen de dagvaarding indient, 
tegen verwerping van een dergelijk bezwaarschrift hoger beroep en beroep 
in cassatie instelt en zijn zaak door het gerechtshof weer naar een andere 
rechter verwezen ziet. Zij vroegen zich af of in een dergelijk geval de 
redelijke termijn voor de behandeling van de vordering tot tenuitvoerlegging 
niet zou zijn overschreden en of de wet een beletsel zou moeten oproepen 
om alsdan nog een dergelijke vordering in te dienen. 

Deze gedachte spreekt ons niet aan. Het grote tijdsverloop is in een 
dergelijk geval immers niet aan het openbaar ministerie te wijten, maar is 
het gevolg van de door de verdachte zelf ingestelde bezwaarschrift" en 
beroepsprocedures. Zou hij alleen maar door het instellen van die procedures 
- ongeacht zijn kansen op succes daarmee - zijn zaak zo weten te traineren 
dat hij daardoor aan een mogelijke omzetting van zijn voorwaardelijke straf 
in een geheel of gedeeltelijk onvoorwaardelijke weet te ontkomen, dan 
wordt daarmee het instellen van dergelijke procedures om die reden alleen 
maar aangemoedigd. 

Overigens blijkt uit het voorschrift van artikel 14g, vierde lid, dat het 
openbaar ministerie alleen vorderingen tot tenuitvoerlegging kan indienen 
tot uiterlijk drie maanden na het verstrijken van de proeftijd, waarvan de 
maximale duur uit hoofde van het voorgestelde artikel 14b al is verkort in 
vergelijking met de bestaande regeling. De door het OM in aanmerking te 
nemen «redelijke termijn» (die doorgaans aanmerkelijk korter is dan de 
verjaringstermijn) ligt derhalve reeds in het wetsontwerp verankerd. 

Het lid van de G.P.V.-fractie zag gaarne een nadere uiteenzetting omtrent 
de functie van de bijzondere voorwaarden, als opgesomd in artikel 14c, 
tweede lid, Sr. Ook al wordt niet voorgesteld wijziging te brengen in het 
bestaande stelsel van deze voorwaarden, acht hij een dergelijke uiteenzetting 
in het kader van dit wetsvoorstel, dat de gehele voorwaardelijke veroordeling 
opnieuw wil regelen, op haar plaats. 

Voor een typering van de betekenis van de bijzondere voorwaarden 
scharen wij ons gaarne achter de formulering in de Inleiding tot de studie 
in het Nederlandse strafrecht van prof. Hazewinkel-Suringa, bewerkt door 
prof. Remmelink: «van onschatbare betekenis, omdat juist daarin aanpassing 
aan de individuele delinquent te bereiken is en daarmee een beïnvloeding 
ten goede mogelijk is gemaakt zonder hem aan de vrije samenleving te 
onttrekken». (8e druk, blz. 603). 

Inderdaad is elk der bijzondere voorwaarden voor verschillende doel-
einden toepasbaar. De bijzondere voorwaarde van het betalen van schade-
vergoeding aan het slachtoffer dient vooral als maatregel tot conflictoplos-
sing en rechtsherstel. De wet stelt hier geen maximum aan het door de 
rechter vast te stellen schadevergoedingsbedrag. De gedachte, door het 
lid van de G.P.V.-fractie geopperd, om een dergelijk maximum wel te 
voorzien, strookt niet met de tegenwoordig steeds meer veld winnende 
gedachte, dat in het strafproces meer mogelijkheden zouden moeten worden 
benut om de positie van het slachtoffer te versterken. Die positie zal nader 
worden bestudeerd door een binnenkort in te stellen commissie die belast 
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zal worden met het voorbereiden van een wetsontwerp gericht op verbete-
ring van de mogelijkheden voor het slachtoffer om in het strafproces 
schadevergoeding van de dader te verkrijgen (zie memorie van toelichting 
hoofdstuk VI (Justitie) van de Rijksbegroting voor het jaar 1985, kamerstuk-
ken II, vergaderjaar 1984-1985, 18600 VI, nr. 2 blz. 7). Daarbij zullen de 
bestaande regelingen op het gebied van de voeging door de beledigde 
partij, de schadevergoeding als bijzondere voorwaarde en andere sanctie-
modaliteiten in onderlinge samenhang worden bezien, alsmede de verhou-
ding tussen strafrechtelijke en privaatrechtelijke mogelijkheden. 

Alvorens een standpunt in te nemen over de door het lid van de G.P.V.-
fractie uitgesproken gedachte, zouden wij de voorstellen van die commissie 
willen afwachten. 

Andere bijzondere voorwaarden vertonen in karakter gelijkenis met 
maatregelen, omdat zij gericht zijn op de bescherming van de openbare 
orde of van belangen van bepaalde anderen. 

De bijzondere voorwaarde van het storten van een waarborgsom neemt 
in de opsomming van artikel 14c Sr. een eigen plaats in. 

Men zou dit ook als zelfstandig dwangmiddel ter bevordering van het 
nakomen van andere (bijzondere) voorwaarden, of ter betaling van een 
gedeeltelijk voorwaardelijk opgelegde geldboete gestalte kunnen geven of 
als strafrechtelijke maatregel, zoals vroeger in de Wet op de economische 
delicten het geval was. Bij de totstandkoming van de Wet vermogenssancties 
is gekozen voor de figuur van een afzonderlijke bijzondere voorwaarde. De 
(praktische) motieven voor deze keuze zijn bij de voorbereiding van 
de parlementaire behandeling van die wet omstandig uiteengezet. Verwezen 
zij naar de kamerstukken II, zitting 1977-1978, 15012, nr. 3, blz. 32 en 33, en 
kamerstukken I, zitting 1982-1983, 15012, nr. 31a, blz. 15. Wij achten de 
door de wetgever in de Wet vermogenssancties gedane keuze weloverwogen 
en verantwoord en zien geen aanleiding om op dit moment op dit punt met 
nieuwe voorstellen te komen. 

3. De vervroegde invrijheidstelling 

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen om een nader inzicht in de aard 
van het geringe aantal gevallen, waarin in de afgelopen jaren geen voor-
waardelijke invrijheidstelling is verleend. 

Het navolgende overzicht geeft zowel de absolute aantallen in de jaren 
1968-1984 als de redenen voor afwijzing in de jaren 1981-1984. 

Jaren: Totaal aantal voor Aantal afwijzingen 
VI in aanmerking 
komende personen absoluut % van het 

totaal 

1968 646 75 12% 
1969 503 53 11% 
1970 379 35 9% 
1971 356 32 9% 
1972 412 30 7% 
1973 362 21 6% 
1974 347 31 9% 
1975 519 55 11% 
1976 733 54 7% 
1977 893 31 3% 
1978 886 9 1% 
1979 867 28 3% 
1980 1 024 33 3% 
1981 1111 21 2% 
1982 1 242 23 2% 
1983 1 390 19 1% 
1984 1 652 22 1% 

Totaal 13 304 572 4% 
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Redenen voor afwijzingen: 

1981 1982 1983 1984 

I. Tijdens ontvluchting/detentie zich 
aan een ernstig strafbaar feit 
schuldig maken 6 14 9 13 
I I . Oude strafzaak die op of 
omstreeks de Vl-datum ter 
terechtzitting zal worden 
behandeld. 9 6 5 6 
I I I . Op eigen verzoek. 5 1 2 1 
IV. Geen of onvoldoende 
uitgewerkt reclasserings-
plan. 1 2 1 2 
V. Voortzetten detentie ter 
beveiliging van de maatschappij 
en om verdere intra-murale 
behandeling mogelijk te maken — — 2 — 

Kritiek uitten deze leden op de in artikel 15a, eerste lid, onder c geformu-
leerde grond voor uitstel van vervroegde invrijheidstelling. Het criterium 
«zich na de aanvang van de tenuitvoerlegging van de straf zeer ernstig 
hebben misdragen» achtten zij erg vaag en zouden zij geconcretiseerd 
wensen te zien. 

Wij zouden buiten twijfel willen stellen dat alleen van een zeer ernstige 
misdraging kan worden gesproken als de veroordeelde een ernstig strafbaar 
feit heeft gepleegd. 

Wij zouden daarvoor echter niet als voorwaarde willen stellen, dat de 
betrokkene ook deswege onherroepelijk veroordeeld moet zijn, en zelfs niet 
dat hij ter zake wordt of zal worden vervolgd. Omdat men aldus niet terug 
kan vallen op een in een rechterlijke beslissing vastgesteld oordeel dat een 
dergelijk feit inderdaad is gepleegd zal men moeten afgaan op het oordeel 
van het met de tenuitvoerlegging belaste openbaar ministerie, dat uit feiten 
of omstandigheden een ernstig vermogen is ontstaan, dat de betrokkene 
zich aan een na de aanvang van zijn detentie begaan ernstig strafbaar feit 
heeft schuldig gemaakt. Dit oordeel zal dan vervolgens door de rechter, die 
ingevolge artikel 15a, tweede lid, geroepen wordt een uitspraak over een 
bevordering tot uitstel van de vervroegde invrijheidstelling te doen, 
gebillijkt moeten kunnen worden. 

Het is echter niet de bedoeling dat deze rechter in rechte vaststelt, 
bewezen verklaart, dat een dergelijk feit is begaan. Om dit buiten twijfel te 
stellen hebben we er de voorkeur aan gegeven de term «strafbaar feit» te 
vermijden en te spreken over «misdragingen». Vermijding van de term 
«strafbaar feit» doet vervolgens de noodzaak vervallen om te spreken van 
«een uit feiten of omstandigheden ontstaan ernstig vermoeden». 

Anders gezegd, een formulering als hierboven beproefd lijkt concreter 
dan de formulering die in het wetsontwerp is gekozen, maar is dat in feite 
niet. 

Een betere formulering, die toch nog een voldoende verscheidenheid 
aan gevallen omvat, hebben wij voorshands niet gevonden. Zolang de 
toepassing van deze uitstelgrond blijft voorbehouden aan één landelijke 
rechterlijke instantie, de bijzondere kamer van het Arnhemse gerechtshof, 
achten wij het bezwaar, dat in het algemeen tegen vage normen kan 
worden aangevoerd, nl. de kans op uiteenlopende interpretaties, overko-
melijk. 

Ter verduidelijking van de door de leden van de C.D.A.-fractie geciteerde 
zin op blz. 20 van de memorie van toelichting diene het volgende. 

Als gevolg van de voorgestelde vervanging van de voorwaardelijke 
invrijheidstelling door vervroegde invrijheidstelling zal in de toekomst het 
tijdstip van invrijheidstelling van de tot vrijheidsstraf veroordeelde recht-
streeks uit de wet voortvloeien en derhalve niet het gevolg zijn van een 
afzonderlijke ministeriële beschikking. Daarnaast geeft de wet de mogelijk-
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heid het tijdstip van vervroegde invrijheidstelling uit te stellen of vervroegde 
invrijheidstelling achterwege te laten, op bepaalde, nader omschreven, 
gronden. Een beslissing daartoe is dan ook niet contra legem, maar 
wettelijk voorzien. 

Wij namen er goede nota van dat de leden van de V.V.D.-fractie zich met 
de voorgestelde regeling van de vervroegde invrijheidstelling en de in 
artikel 15a, eerste lid, Sr. geformuleerde uitstelgronden kunnen verenigen. 
Hierboven zetten wij uiteen dat wij in een concentratie van rechtspraak 
over de toepassing van die uitstelgronden een belangrijke waarborg zien 
voor een landelijk uniforme toepassing daarvan, iets wat vooral gezien de 
betrekkelijke vaagheid van de in onderdeel c omschreven grond bepaald 
wenselijk is. Daarom koesteren wij ook zekere bedenkingen tegen de 
suggestie van de leden van deze fractie om voor de behandeling van 
vorderingen tot uitstel van VI alle vijf de gerechtshoven bevoegd te 
verklaren. Indien, zoals wij verwachten, het jaarlijks aantal vorderingen tot 
uitstel van dezelfde orde van grootte zal zijn als thans het jaarlijks aantal 
niet verleende voorwaardelijke invrijheidstellingen, dan weegt het door de 
leden van de V.V.D.-fractie belichte kostenaspect daar niet tegen op. Daar 
komt bij dat de bijzondere kamer bij het Arnhemse gerechtshof voor de 
berechting van dit soort zaken bij uitstek deskundig te achten is en dat het 
hoogst onpraktisch zou zijn om, nu over een dergelijk gespecialiseerd 
college kan worden beschikt, daarvan voor de behandeling van deze zaken 
geen gebruik te maken. 

Het lid van de G.P.V.-fractie gaf te kennen kritisch te staan tegenover het 
voorstel de voorwaardelijke invrijheidstelling te vervangen door vervroegde 
invrijheidstelling. Hoewel erkennend, dat dit voorstel in de lijn van de 
ontwikkelingen van de laatste jaren ligt, vroeg hij zich af of de wet wel aan 
die ontwikkelingen moet worden aangepast. 

De gedachte dat aldus de ene fictie door de andere wordt vervangen 
kunnen wij niet delen. Het is juist, dat door het hoge percentage aan voor-
waardelijke invrijheidstellingen en het geringe aantal herroepingen de gedachte 
dat dit een genuanceerd beleidsinstrument ter beheersing van bepaalde 
speciaal preventieve effecten vormt, goeddeels tot een fictie is geworden. 
De figuur van de vervroegde invrijheidstelling heeft die pretentie echter 
niet. Onjuist lijkt het ons te stellen dat de wettelijke regeling van een 
vervroegde invrijheidstelling een fictie in het leven roept, doordat aldus 
opgelegde vrijheidsstraffen niet in hun totaliteit worden tenuitvoergelegd. 
Een en ander blijkt immers ondubbelzinnig uit de wet. 

Ter beantwoording van vragen van het lid van de G.P.V.-fractie met 
betrekking tot de verhouding tussen het recht en de praktijk in Nederland 
op het gebied van de voorwaardelijke invrijheidstelling en dat van verge-
lijkbare Europese landen, moge worden verwezen naar bijlage C bij het 
rapport VI, tenzij.... van de commissie-Van Veen, waarin een globale 
vergelijking van enkele aspecten van de VI in Denemarken, Frankrijk, 
Groot-Brittannië, de Bondsrepubliek Duitsland, België en Nederland wordt 
gegeven. Daaruit blijkt o.m. dat met name in Denemarken een praktijk 
bestaat die sterk met de huidige Nederlandse situatie overeenstemt. Ook 
daar is Vl-verlening min of meer tot regel geworden. De gegevens over de 
andere landen tonen een gevarieerder beeld. 

Het is overigens van belang er met de commissie op te wijzen, dat de 
vergelijking van strafrechtstelsels en strafrechtstoepassingspraktijken van 
verschillende landen een hachelijke zaak is. Zo hanteren bepaalde landen 
(bijv. Italië, Spanje) vormen van vervroegde invrijheidstelling door het op 
gezette tijden afkondigen van amnestieën. 

In andere landen wordt de strafduur beïnvloed door de mogelijkheid en 
soms de verplichting om verschillende, achtereenvolgens opgelegde 
vrijheidsstraffen achteraf tot één «Gesamtstrafe» samen te smelten, welke 
korter is dan de som van de afzonderlijk opgelegde straffen. 

Ook het gratiebeleid kan van land tot land verschillen. 
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Kortom, uit de enkele vergelijking van wettelijke stelsels op het gebied 
van de voorwaardelijke invrijheidstelling kunnen geen verantwoorde 
conclusies worden getrokken over de straftoepassingspraktijk in het 
algemeen. 

Uit de memorie van toelichting (blz. 18, middenin) blijkt, dat wij een 
algehele afschaffing van de VI wel hebben overwogen, doch verworpen. 
Daarnaar zij verwezen. Het andere alternatief waarover het lid van de 
fractie van het G.P.V. een reactie zou willen vernemen, achten wij evenmin 
aantrekkelijk. 

Begrijpen wij zijn gedachtengang goed, dan zou volgens dit alternatief 
alleen tot voorwaardelijke invrijheidstelling moeten worden overgegaan als 
er reële resocialisatieperspectieven voor de veroordeelde bestaan. 

Met een dergelijke voorwaarde zou men twee kanten op kunnen. Ofwel 
men zoekt aansluiting bij artikel 26 van de Beginselenwet gevangeniswezen, 
en voert een beleid waarbij zoveel mogelijk kansen worden geboden aan 
veroordeelden om zich weer in het maatschappelijk leven te voegen. Dit 
zou uiteindelijk kunnen leiden tot een praktijk die niet afwijkt van de 
huidige met de fictie-elementen van dien. Ofwel men neemt een cynischer 
houding in, baseert het beleid op recidivestatistieken en laat het verlenen 
van VI meer tot uitzondering dan dan tot regel worden. Dat zou een terugkeer 
naar de situatie van vele decennia her betekenen. 

Het is niet aanstonds duidelijk welke beleidslijn het lid van de G.P.V.-fractie 
met dit alternatief voor ogen staat. 

In elk geval komt het ons voor, dat dit zonder de voorziening in een 
aanvullend stelsel van adequate rechtsbescherming weinig houvast geeft 
voor een consistente besluitvorming. 

Vervolgens bestreed het lid van de fractie van het G.P.V. de argumentatie 
voor de gekozen glijdende schaal voor het bepalen van de Vl-datum, 
voorzover deze is ingegeven door de wens te voorkomen, dat de positie 
van belangrijke groepen van veroordeelden er op achteruitgaat in vergelij-
king met de bestaande situatie. 

Hij zou zo'n consequentie kennelijk aanvaardbaar achten omdat het niet 
om groepen bestaande uit dezelfde personen gaat, en veroordeelden in de 
toekomst geen rechten kunnen ontlenen aan de wettelijke regeling, zoals die 
thans nog bestaat. 

Dit laatste is op zichzelf juist. Het argument is echter niet door juridische 
overwegingen ingegeven, doch door overwegingen van opportuniteit. 

Wij zijn er in dit wetsvoorstel niet op uit om voor bepaalde categorieën 
van kortgestraften de duur van de werkelijke straftijd te verlengen ten 
opzichte van de bestaande situatie, al is het maar met een korte periode. 
Een wetsvoorstel dat zulks zou beogen achten wij bezwaarlijk (zie blz. 21 
van de memorie van toelichting). 

Fundamenteel verschillen wij tenslotte met het G.P.V.-fractie van mening 
waar deze het onterecht vindt de geloofwaardigheid van ons strafrechtelijk 
systeem in verband te brengen met de capaciteitsproblematiek bij het 
gevangeniswezen. 

Wij constateren, dat door de grote overbelasting van onze penitentiaire 
inrichtingen, en het gegroeide structurele gebrek aan mogelijkheden om 
het sterk toenemende aanbod aan te detineren personen naar behoren te 
verwerken, de geloofwaardigheid van ons strafrechtelijk systeem wel 
degelijk ten principale op het spel wordt gezet. Het voorliggende wetsvoor-
stel biedt daarvoor geen oplossing en wil dit ook niet pretenderen. 

Het is primair nodig de bestaande capaciteit drastisch uit te breiden. 
Het kabinet heeft daartoe inmiddels ook besloten, zoals blijkt uit het 

beleidsplan «Samenleving en criminaliteit» dat kort geleden aan de Kamer 
is aangeboden. Capaciteitsuitbreiding kan echter niet het enige antwoord 
zijn. Het plan noemt een veelheid aan onderling samenhangende voorne-
mens en maatregelen van bestuurlijke, organisatorische, beleidsmatige en 
wetgevende aard. Dit wetsvoorstel vormt daar slechts een onderdeel van. 
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4. Verantwoording en verdere beschouwingen 

De leden van de P.v.d.A.-fractie kan worden medegedeeld dat, zoals 
eerder gezegd, ons streven erop gericht is een wetsvoorstel tot regeling 
van de alternatieve straf van dienstverlening rond de jaarwisseling bij het 
parlement in te dienen. 

Datzelfde geldt voor de wetsvoorstellen tot herziening van het strafrecht 
voor jeugdigen. 

Wetsvoorstellen met betrekking tot het gratierecht zijn dezer dagen 
ingediend. 

De leden van de C.D.A.-fractie zagen een verband tussen het voorliggende 
wetsvoorstel en de aangekondigde wettelijke regeling van de dienstverle-
ning. Zij konden zich namelijk 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. Dit laatste lijkt ons ook wel denkbaar, maar 
het ligt meer voor de hand dat een dergelijke vorm van strafomzetting 
gestalte krijgt bij wijze van voorwaardelijke gratieverlening. Dat nu, is 
inderdaad voorzien in de onlangs ingediende ontwerp-gratiewet. Naar dat 
wetsvoorstel moge worden verwezen. 

De vraag van deze leden met betrekking tot het Europees Verdrag inzake 
het toezicht op voorwaardelijk veroordeelden of voorwaardelijk invrijheid-
gestelden beantwoorden wij als volgt. Het verdrag is inmiddels bekrachtigd 
door België, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Oostenrijk en Zweden. Het is 
voorts behalve door Nederland, ook ondertekend door de Bondsrepubliek 
Duitsland, Denemarken, Griekenland, Portugal en Turkije. Aangenomen 
mag worden dat deze landen vroeger of later tot bekrachtiging zullen 
overgaan. 

Artikelen 

Artikel I, onder A 

Bij wet van 10 december 1975, Stb. 684, zijn inderdaad de toen geldende 
artikel 13—13d Sr. vervallen. Het inmiddels door de Tweede Kamer 
aanvaard wetsontwerp tot herziening van het Wetboek van Strafrecht, het 
Wetboek van Strafvordering, de Beginselenwet gevangeniswezen en 
enkele andere wetten omtrent de maatregel van terbeschikkingstelling en 
andere onderwerpen die met de berechting van geestelijk gestoorde 
delinquenten samenhangen (kamerstukken 11 932) voert opnieuw een 
artikel 13 in het Wetboek van Strafrecht in. Dit nieuwe artikel, dat naar mag 
worden aangenomen zal zijn vastgesteld voordat het onderhavige wets-
ontwerp het Staatsblad bereikt, wordt thans gewijzigd. 

Artikel I, onder B 

Artikel 13b 

Het gaat hier om beroepen tegen een beslissing om een gedetineerde 
veroordeelde te plaatsen in een justitiële inrichting voor verpleging van ter-
beschikkinggestelden. De zaak wordt bij het gerechtshof te Arnhem 
aanhangig gemaakt op de in het voorgestelde artikel 13a Sr. aangegeven 
wijze. De procureur-generaal bij dat hof neemt een conclusie over de zaak 
ter advisering van het hof en wordt daaromtrent gehoord. 

Zoals gezegd gaat het om beroep tegen beslissingen ten aanzien van 
personen die tot vrijheidsstraf zijn veroordeeld en die blijkens de gebrekkige 
ontwikkeling of ziekelijke stoornis van hun geestvermogens niet langer in 
een gevangenis dienen te worden ondergebracht, doch in een psychiatrische 
inrichting. Deze veroordeelden staan, wanneer de beslissing daartoe wordt 
genomen, wel ter beschikking van de justitie. 
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Er lijkt dan ook geen probleem te bestaan voor wat betreft hun aanwezig-
heid bij de behandeling van een tegen die beslissing ingesteld beroep door 
het Arnhemse gerechtshof. Om die reden behoeven de artikelen 271 en 272 
Sv. niet van overeenkomstige toepassing te worden verklaard. 

De procureur-generaal bij het Arnhemse hof fungeert niet als «partij». De 
tegenpartij van de veroordeelde is de Minister van Justitie die de over-
plaatsing heeft gelast. Deze is echter niet op de zitting vertegenwoordigd. 
Om die reden is het ook minder zuiver op deze procedure de artikelen 280 
e.v. Sv. van overeenkomstige toepassing te verklaren. 

Omdat uitdrukkelijk is bepaald dat het onderzoek in raadkamer plaatsvindt 
zijn de bepalingen inzake de behandeling door de raadkamer van het 
Wetboek van Strafvordering toepasselijk, met inbegrip van artikel 23, 
eerste lid. Dit houdt in dat het Hof uit eigen beweging getuigen en deskun-
digen kan doen oproepen. Het lijkt ons overigens bij nader inzien wel 
wenselijk die bepaling, evenals het derde en vierde lid van dat artikel, 
uitdrukkelijk van overeenkomstige toepassing te verklaren. De veroordeelde 
kan voorts aan het Hof kenbaar maken bepaalde getuigen of deskundigen 
te willen doen horen. Het Hof kan dezen dan, voorzover zij niet reeds ter 
zitting aanwezig zijn, met toepassing van het van overeenkomstige toepas-
sing verklaarde artikel 315 Sv. voor verhoor doen oproepen. 

Uit hoofde van artikel 23 Sv. kan het Hof de bijstand van tolken inroepen, 
in het - overigens hoogst onwaarschijnlijke - geval dat dit nodig zal zijn. 
Het is namelijk nauwelijks te verwachten dat een veroordeelde die de 
Nederlandse taal niet machtig is, zinvol in een Nederlandse inrichting voor 
terbeschikkinggestelden aan psychiatrische verpleging kan worden 
onderworpen. 

In de context van de procedure waar het hier om gaat, namelijk een 
beroep tegen een beslissing tot plaatsing van een veroordeelde in een 
justitiële inrichting voor verpleging van terbeschikkinggestelden, dan wel 
tot beëindiging daarvan, lijkt het ons misplaatst artikel 317 Sv. uitdrukkelijk 
van overeenkomstige toepassing te verklaren. 

Wij achten het tenslotte uit een oogpunt van wetgevingstechniek volstrekt 
acceptabel om een groot aantal prodecurele bepalingen van het Wetboek 
van Strafvordering van overeenkomstige toepassing te verklaren. 

Dit gebeurt in vele andere wetten (Uitleveringswet, Wet op de economische 
delicten, Wet Oorlogsstrafrecht, wetsvoorstel Overdracht tenuitvoerlegging 
strafvonnissen) en ook in het Wetboek van Strafvordering zelve herhaaldelijk. 
Wij hebben er kennis van genomen dat deze techniek in de literatuur is 
aangeduid met de term «spaghettiwetgeving» (Delict & Delinquent, 1985, 
blz. 181 e.v.). Het alternatief zou zijn de toepasselijke procedurele bepalingen 
geheel uit te schrijven, hetgeen de omvang van de wettelijke regeling van 
de desbetreffende bijzondere procesgang aanmerkelijk zou doen toenemen 
waardoor zij al gauw van het predicaat «rijstebrijwetgeving» zou worden 
voorzien. Alleen al de praktische bezwaren daartegen lijken ons onoverko-
melijk. 

Artikel 14c 

De proeftijd bij het stellen van de bijzondere voorwaarden van schade-
vergoeding bedraagt ingevolge het tweede lid van artikel 14b ten 
hoogste drie jaren. Deze proeftijd kan uit hoofde van het eerste lid van 
artikel 14f nog eens met één jaar tot ten hoogste vier jaren worden verlengd. 
Het komt ons voor dat een betalingstermijn van die orde van grootte 
voldoende moet zijn om aan een schadevergoedingsplicht te voldoen. Een 
nog langere termijn te gunnen komt ons, ook tegenover het slachtoffer, 
onverantwoord over. Ervan uitgaand dat wanneer een dergelijke bijzondere 
voorwaarde wordt gesteld, de hoogte van het te betalen schadevergoe-
dingsbedrag wordt afgewogen tegen de te stellen termijn waarbinnen dit 
moet zijn voldaan en de financiële draagkracht van de veroordeelde, moet, 
wanneer ook na een verlenging van de proeftijd blijkt dat aan die verplichting 
niet of niet genoegzaam is voldaan, het er voor gehouden worden dat de 
veroordeelde niet van zins, of niet bij machte is de voorwaarde na te leven. 
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In het eerste geval kan het tot gehele of gedeeltelijke tenuitvoerlegging 
van de voorwaardelijk opgelegde straf komen, in het tweede geval kan de 
rechter op vordering van het openbaar ministerie of op verzoek van de 
veroordeelde de bijzondere voorwaarden wijzigen of zelfs opheffen (art. 
14f, tweede lid). Nu aldus in het wetsontwerp in ruime mate met de 
financiële positie van de veroordeelde rekening wordt gehouden, zien wij 
geen aanleiding daarin wijziging aan te brengen. 

Van de beschouwingen van de leden van de V.V.D.-fractie over het 
onderscheid tussen de strafrechtelijke en de civielrechtelijke consequenties 
van een strafbaar feit hebben wij goede nota genomen. Wij zouden hier 
willen volstaan met een verwijzing naar de eerder in deze memorie 
gereleveerde commissie, die zal worden belast met de bestudering van de 
mogelijkheden die het strafrecht kan bieden voor het slachtoffer om 
schadevergoeding van de dader te verkrijgen. Het door de leden van de 
V.V.D.-fractie genoemd aspect zal in die commissie stellig ter sprake 
komen. 

De gekozen formulering voor het derde lid van artikel 14c beoogt 
deze bepaling terminologisch in overeenstemming te brengen met artikel 6 
van de Grondwet. Dit geschiedt door de invoeging van het begrip vrijheid 
van levensovertuiging naast dat van vrijheid van godsdienst. Inderdaad is 
het redelijk te verwachten dat aan die bepaling een interpretatie zal worden 
gegeven, die niet afwijkt van die van artikel 6 van de Grondwet. 

Artikel 14f, tweede lid 

Door het gebruik van het woord «evenzo» in de aanhef van dit lid is 
bedoeld aan te geven, dat de daarin gegeven rechterlijke bevoegdheid net 
als in het eerste lid hetzij op vordering van het openbaar ministerie, hetzij 
op verzoek van de veroordeelde kan worden uitgeoefend. 

Artikel 14g, eerste lid 

Het lijkt ons minder juist de woorden «daartoe strekkend» in te voegen in 
het eerste lid, zoals de leden van de V.V.D.-fractie suggereren. Men zou 
daar immers uit kunnen afleiden, dat de rechter alleen de onder 1e bedoelde 
last kan geven als de vordering daartoe zou strekken, en niet de onder 2e 
bedoelde last, en omgekeerd. De bedoeling van deze bepaling is juist dat 
de rechter de vrijheid wordt gegeven, ongeacht waartoe het openbaar 
ministerie precies vordert, zelf te bepalen óf hij tenuitvoerlegging zal 
gelasten en zo ja, in welke mate en vorm. 

Artikel 14 i, vierde lid 

Verwezen zij naar het hierboven naar aanleiding van het zesde lid van 
artikel 13b Sr. gestelde. 

Artikel 14 i, vijfde lid 

De hier door de leden van de V.V.D.-fractie gestelde vraag is letterlijk 
dezelfde als hun vraag bij artikel 14f, tweede lid. Mogelijk is hier sprake van 
een vergissing hunnerzijds. 

Artikel 15a 

De vraag van de leden van de V.V.D.-fractie of onder zeer ernstige 
misdragingen ook vallen pogingen tot ontvluchting beantwoorden wij 
onzerzijds ontkennend. Ontvluchting uit gevangenschap is naar Nederlands 
recht geen strafbaar feit en naar ons inzicht dient het toch om gedragingen 
te gaan die, indien in rechte bewezen, ernstige strafbare feiten zouden 
opleveren. Handelingen die ertoe strekken hetzij individueel, hetzij collectief, 
opgedragen arbeid te verrichten zijn in beginsel slechts disciplinaire 
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vergrijpen, maar zouden onder omstandigheden kunnen uitgelegd worden 
als strafbare feiten (bijv. dat van art. 184 Sr.). Het zal hier inderdaad van 
de omstandigheden van het concrete geval afhangen (zijn ernstige bedrei-
gingen geuit, is er geweld gepleegd?) of gesproken kan worden van zeer 
ernstige misdragingen. 

Op opmerkingen van de leden van de V.V.D.-fractie over de keuze tussen 
de bijzondere kamer van het gerechtshof te Arnhem öf alle vijf de gerechts-
hoven is reeds eerder in deze memorie ingegaan. 

Dat geldt ook voor de ter zake van artikel 15c, eerste lid, gemaakte 
opmerking. 

Artikel I, onder E 

De regeling van de positie, taak en werkwijze van de reclassering is van 
oudsher bij koninklijk besluit vastgesteld. Thans is een herziening van de 
bestaande Reclasseringsregeling 1970 in voorbereiding die deze algemene 
maatregel van bestuur door een andere zal vervangen. Het is geenszins de 
strekking van het voorgestelde artikel 16 Sr. om de taakstelling van de 
reclassering, zoals die thans in de Reclasseringsregeling 1970 en in de 
toekomst in de ter uitvoering van dit artikel en de artikelen 147,177, 
tweede lid, en 310 Sv. vastte stellen nieuwe reclasseringsregeling wordt 
uitgewerkt, te beperken. Het enige wat dit artikel beoogt, is om aan de 
reclassering ook een locus standi in het Wetboek van Strafrecht toe te 
kennen, ter erkenning van haar zorgplicht voor strafrechtelijk veroordeelden 
die hulp en steun behoeven in het algemeen, zo goed als haar een algemene 
rol ten aanzien van onveroordeelden wordt toegedacht in het Wetboek van 
Strafvordering. 

Artikel II, onder C 

Artikel 424 

Het gebruik van de woorden «de som van de opgelegde en te uitvoer te 
leggen straffen of strafgedeelten» impliceert dat hier alleen straffen van 
dezelfde modaliteit in beschouwing kunnen worden genomen, dat wil 
zeggen de som van vrijheidsstraffen, de som van geldboeten, de som van 
periodes ontzegging van rijbevoegdheid etc. Niet wordt vastgelegd hoe 
moet worden beoordeeld of de ene strafcombinatie zwaarder is dan de 
andere b.v. is 6 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf + 3 
maanden onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid zwaarder 
dan 5 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf + 6 maanden ontzeg-
ging?). Die vraag speelt ook bij de toepassing van het bestaande tweede lid 
van artikel 424 Sv. en de wetgever heeft het hier aan de appreciatie van de 
rechter in hoger beroep overgelaten om tot een juiste toepassing van die 
bepaling te komen. Datzelfde kan onzes inziens voor de toepassing van het 
voorgestelde derde lid van artikel 424 Sv. gelden. 

Artikel VIII 

De reden voor het voorstel om deze wet op een nader bij koninklijk 
besluit vast te stellen tijdstip in werking te laten treden berust op een 
aantal overwegingen. Allereerst menen wij dat de inwerkingtreding 
gepaard dient te gaan aan een goede voorlichting aan de leden van de 
rechterlijke macht, opdat dezen zich terdege op de toepassing van de 
nieuwe regeling kunnen voorbereiden. Ten tweede vergt toepassing van de 
overgangsbepalingen, met name van artikel IX, onder B, een nauwkeurige 
inventarisatie van degenen die van de vervroegde invrijheidstelling op het 
tijdstip van inwerkingtreding van de wet zullen profiteren. Daarmede dient 
organisatorisch rekening te worden gehouden. 
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Ten slotte staat te bezien in hoeverre de inwerkingtreding van de wet 
met de volledige invoering van het MITRA-systeem moet of kan worden 
gecoördineerd. 

De Minister van Justitie, 
F. Korthals Altes 

De Staatssecretaris van Justitie, 
V. N. M. Korte-van Hemel 
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