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De leden van de C .D .A . fractie hadden met belangstell ing kennis 
genomen van het voorl iggende wetsvoorstel. Zij hadden aarzeling over de 
wijze waarop met name de vervroegde invrijheidstell ing in het voorstel is 
geregeld. Alvorens zich daarover een meer definitief oordeel te vormen, 
zouden zij gaarne enkele vragen aan de bewindslieden wil len stellen. 

Uit het overzicht in de memorie van antwoord aan de Tweede Kamer 
(blz. 5) blijkt, dat het aantal gevallen waarin geen voorwaardeli jke 
invrijheidstell ing is verleend, met name in de laatste 10 jaar aanzienlijk is 
teruggelopen nl. tot ca. 1%. Welke oorzakenn liggen aan deze ontwikkel ing 
ten grondslag? Zijn het praktische redenen, zoals de sterke sti jging van 
het cellentekort en de overbelasting van het justit ieel apparaat of liggen 
er meer principiële veranderingen in het beleid t.a.v. de straftoepassing 
aan ten grondslag, b.v. dat slechts het uitzitten van 2/3 van de straf een 
redelijk doel dient? 

Zouden de bewindslieden nog eens uiteen kunnen zetten, wat in hun 
visie de rechtsgrond is om tot onvoorwaardeli jke vrijheidsstraffen 
veroordeelden het wettel i jk recht te geven van die vri jheidsstraf zonder 
enige voorwaarde of proefti jd slechts 2/3 te hoeven uitzitten? Word t in 
deze systematiek de rechter niet «gebruikt» om de samenleving een 
indruk te geven van het funct ioneren van het strafrechteli jk systeem, die 
feitelijk onjuist is, omdat na aanvaarding van het voorl iggend wetsvoorstel 
de door de rechter opgelegde vrijheidsstraffen van rechtswege met 
globaal 1/3 worden bekort? 

Voorzover onderscheid te maken valt tussen een theorie van strafbe-
dreiging, een theorie van straftoemeten en een theorie van het ten 
uitvoerleggen van straf, zoals de bewindslieden doen in het Nader rapport 
aan de Koningin, zal naar de mening van de leden van de C D . A - f r a c t i e 
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ondertekenaars van het wetsvoorstel, dat naar hun oordeel de hoogte van 
de door de rechter opgelegde vrijheidsstraffen in het algemeen goed is 
voor het rechtsbewustzijn in de maatschappij, doch dat die hoogte niet 
goed is, en feitelijk te hoog, voor de veroordeelde? Hoe kan, indien deze 
vraag bevestigend wordt beantwoord, worden voorkomen, dat op den 
duur de geloofwaardigheid van de strafrechtpleging wordt aangetast en 
een van de doelstellingen van de straftoemeting namelijk de signaalfunctie 
naar de maatschappij, niet meer zal functioneren? 

Kunnen de bewindslieden uiteenzetten, waarom niet is gekozen voor 
het systeem, zoals verdedigd door dr. Fleers in zijn proefschrift uit 1976 
«Voorwaardelijk in vrijheid» namelijk het onderbrengen van de voorwaar-
delijke invrijheidstelling in de regeling van de voorwaardelijke veroordeling 
en daarmee het geven van de volledige greep op de detentieduur aan de 
rechter? Een vergelijkbaar systeem werd overigens onlangs nog bepleit 
door prof. mr. J. P. Balkema in een artikel over dit wetsvoorstel in het 
Nederlands Juristenblad van 11 -5-'85. 

Welke bezwaren zouden er naar het oordeel van de bewindslieden 
kleven aan het systeem, verdedigd door dr. G. Knigge in Delikt en 
Delinkwent (1985 afl. 5), om desgewenst wel van rechtswege invrijheid-
stelling te verlenen - ter vermijding van administratieve rompslomp -
doch het voorwaardelijk karakter daarvan te behouden door het introdu-
ceren van een «automatische» proeftijd en van rechtswege opgelegde 
gedragsvoorwaarden? 

Op pagina 12 van de memorie van toelichting staan 10 uitgangspunten 
genoemd, die ten grondslag zouden liggen aan het voorliggende wets-
voorstel. Deze uitgangspunten zijn er mede de oorzaak van, dat vrij 
aanzienlijk is afgeweken van de voorstellen van de Commissie Voorwaar-
delijke Invrijheidstelling (de commissie-Van Veen). Zijn deze uitgangs-
punten, zoals de vermindering van de werklast van het justitieel apparaat, 
de vermindering van druk op de cellencapaciteit, de verbetering van de 
rechtspositie van de veroordeelde en aan de andere kant het op peil 
houden van de kwaliteit en de geloofwaardigheid van het strafrechtelijk 
systeem en een versterking van de rechterlijke inbreng bij de vormgeving 
en van de tenuitvoerlegging van straffen nog wel met elkaar te verenigen 
bij de huidige stand van zaken in de rechtshandhaving? 

Bestaat niet de kans op een toenemen van de rechtsongelijkheid als na 
aanvaarding van dit wetsvoorstel de ene rechter bij de straftoemeting 
rekening gaat houden met de vervroegde invrijheidstelling en de andere 
rechter zulks niet zou doen? 

Indien de in artikel 1 5a, lid 4, laatste zin, vermelde situatie zich voordoet, 
wat moet dan in afwachting van de beslissing van het Penitentiaire Hof 
op de vordering van het O.M. met de veroordeelde gebeuren? Moet de 
veroordeelde dan toch vervroegd invrijheid worden gesteld, als er op die 
datum nog geen beslissing van het Hof is, of kan die invrijheidstelling 
worden teruggedraaid na een positieve beslissing van het Hof op de 
vordering van het O.M.? 

De aan het woord zijnde leden vroegen hoe de minister oordeelt over 
de kritische beschouwingen van A. H. J. Schmidt in Delikt en Delinkwent 
1985, aflevering 3, over de voorgestelde «spaghettibepalingen» in artikel 
13b, zesde lid, Sr., artikel 14i, vierde lid, Sr., en artikel 15b, zesde lid, Sr. 
2. Deze leden bekenden overigens te behoren tot diegenen, die de grens 
bij wat zij nog kunnen of willen begrijpen vóór de genoemde artikelen 
hadden gelegd, zoals door genoemde auteur in zijn artikel was voorspeld. 

In zijn artikel «de voorwaardelijke veroordeling opnieuw geregeld 
(wetsontwerp 1 8 764)» (Delikt en Delinkwent 1985 aflevering 7) zijn door 
dr. G. Knigge een aantal kritische kanttekeningen geplaatst met name bij 
de inhoud van de artikelen 14f, 14g en 14h van dit voorstel van wet. 

Naar de mening van Knigge leidt het gestelde in artikel 14h, lid 3, Sr., 
tot formele complicaties wanneer de verdachte/veroordeelde niet 
verschijnt, de dagvaarding rechtsgeldig blijkt te zijn betekend, maar aan 
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de oproeping gebreken kleven. Indien alsdan de behandeling van de 
strafzaak wordt voortgezet, is daarvan dan de consequentie dat geen last 
tot tenuitvoerlegging meer zal kunnen worden gegeven omdat aan de eis 
van «gelijktijdigheid» dan niet meer kan worden voldaan? 

Blijkens het gestelde op pagina 16 van de memorie van toelichting is 
beoogd dat bij een (geheel of gedeeltelijk voorwaardelijke) gevangenisstraf 
van meer dan 6 maanden (zie artikel 376 Sv) de politierechter tot 
herroepen onbevoegd zou zijn. Valt zulks op eenduidige wijze in de tekst 
van artikel 14g, lid 2 te lezen? 

Vorengenoemde schrijver wijst er voorts op dat indien de algemene 
voorwaarde ex artikel 14 c lid 1 is overtreden ten gevolge van een 
strafbaar feit dat ter beoordeling van de kantonrechter staat de tenuit-
voerlegging van de voorwaardelijke straf niettemin door geen enkele 
rechter kan worden gelast. Naar de mening van Knigge zou zich een 
vergelijkbare moeilijkheid voordoen met betrekking tot de economische 
kamer van de rechtbank als men zou aannemen dat de ten aanzien van 
absolute competentie gemaakte beperking ook betrekking heeft op de 
bevoegdheid van de verschillende kamers binnen één gerecht. Uit de 
verhouding tussen de artikelen 14f en 14g zou geconcludeerd kunnen 
worden, dat de in artikel 14f gegeven bijstellingsmogelijkheden alleen 
ten volle kunnen worden benut als de rechter die over de vordering tot 
tenuitvoerlegging oordeelt toevallig ook de rechter is die de voorwaardelijke 
veroordeling uitsprak. Is zodanig verschil beoogd? 

Is het niet bezwaarlijk dat de in artikel 14g lid 4 neergelegde regel er 
toe leidt dat het Openbaar Ministerie zich reeds in een vroeg stadium van 
de vervolging, vaak op het moment waarop het vooronderzoek nog niet is 
afgerond, moet beraden over het indienen van een vordering tot tenuit-
voerlegging? 

Kan een bepaling omtrent de vordering tot tenuitvoerlegging geacht 
worden begrepen te zijn onder de categorie van «vonnissen door de 
rechtbank als einduitspraak of in de loop van het onderzoek op de 
rechtzitting gegeven» (artikel 404 Sv). 

Wat moet men zich voorstellen bij beslissingen die «deel uitmaken» 
van andere uitspraken een en ander zoals bedoeld in artikel 14 j Sv? Kan 
de omstandigheid dat in het voorgestelde artikel 361 Sv is bepaald dat 
het eindvonnis de beslissing over de vordering inhoudt «tenzij onbevoegd-
heid van de rechtbank om over de vordering te oordelen of niet-ontvanke-
lijkheid van de officier wordt uitgesproken» in dit verband tot complicaties 
leiden? Ontstaan zodanige problemen wellicht ten gevolge van het feit 
dat de kantonrechter en de politierechter doorgaans het opmaken van 
een schriftelijk vonnis achterwege laten? 

In zijn hierboven genoemde artikel staat prof. Balkema onder 
meer stil bij de drie in artikel 15a lid 1 Sr. vermelde gronden om in 
een bepaald geval de vervroegde invrijheidsstelling niet te laten plaatsvin-
den. Zijn beschouwingen op dit onderdeel leiden tot de navolgende 
conclusie: «Het voorgaande overziende moet geconstateerd worden dat 
er van de uitstelgronden van het wetsvoorstel, niet al te veel overblijft. De 
eerste (voortzetting behandeling in rijksasyl) kan de gedetineerde zelf 
door een terugplaatsing te forceren, frustreren. De tweede is onduidelijk 
maar dient indien deze leidt tot een dubbele bestraffing uit het ontwerp 
verwijderd te worden. De laatste kan eveneens vervallen omdat via de 
voorlopige hechtenis de titel voor voortzetting van de detentie verkregen 
moet worden. Zo ontstaat het beeld dat invoering van vervroegde 
invrijheidstelling neerkomt op afschaffing van de voorwaardelijke invrij-
heidsstelling zonder meer. En dat is iets wat de minister niet zegt te 
willen.» Gaarne vernemen deze leden het commentaar van de minister 
terzake. 

Staat het feit dat het geplaatst zijn in een TBR-inrichting tot het 
achterwege blijven van een V I . kan leiden als de «verpleging voortzetting 
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behoeft» niet op gespannen voet met de uitgangspunten van de nieuwe 
TBR regeling volgens welke regeling (verlenging van de) dwangverpleging 
alleen mogelijk is «indien de veiligheid van anderen danwei de algemene 
veiligheid van personen of goederen de verpleging eist»? 

Van verschillende zijden zijn in de literatuur kritische kanttekeningen 
geplaatst bij de in het voorstel van wet voorziene procedure bij het 
gerechtshof te Arnhem. Deze kritiek betreft met name de positie van het 
openbaar ministerie in het kader van die procedure; de positie van de 
procureur-generaal lijkt weinig duidelijk. Een procespartij is hij in feite 
niet. Hem wordt een soort adviserende rol toegedacht. Het openbaar 
ministerie dat de vordering indient, is niet bij de behandeling ter zitting 
betrokken. De consequentie daarvan is onder andere dat de vordering 
niet ter zitting kan worden gewijzigd. Ook kan zich de situatie voordoen 
dat de Arnhemse P.G. een advies geeft naar aanleiding van zijn eigen 
vordering. Is deze procedure wel voldoende doordacht? 

De leden van de fractie van de V.V.D. hadden dit voorstel met gemengde 
gevoelens ontvangen, op welke gevoelens zij voornemens waren bij de 
openbare behandeling nader in te gaan. 

Evenals de leden van de fractie van het C.D.A. zouden ook deze leden 
gaarne het commentaar van de bewindslieden vernemen op de kritiek die 
door A. H. J. Schmidt op dit voorstel van wet is uitgeoefend in «Delict en 
Delinquent» van maart 1985. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. behielden zich het recht voor 
tijdens de openbare beraadslaging nader in te gaan op met dit wetsvoorstel 
samenhangende onderwerpen. 

De voorzitter van de commissie, 
Mevrouw Leyten-De Wijkerslooth de Weerdesteyn 

De griffier van de commissie, 
Mevrouw Dijkstra-Liesveld 
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